
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. SNM-PM-ZOS-2016/200  
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov 

(Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) 
 

 

Zmluvné strany 
Slovenské národné múzeum 

zriadené podľa zriaďovacej listiny  na základe Rozhodnutia MK SR č. MK 1062/2002-1 zo dňa 1.7.2002 
v znení Rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej listiny SNM č. MK 1792/2002-1 zo dňa 23.12.2002, 

Rozhodnutia MK SR č. MK-299/2004-1 zo dňa 25.3.2004 a  v znení Rozhodnutia MK SR o zmene 

zriaďovacej listiny SNM č. MK – 3177/2006/110/10859, MK SR č. MK-5631/2006-110/21651 a č. MK-
1113/2011-10/3940 a Rozhodnutia MK SR č. MK-2045/2014-110/10904 o zmene a doplnení 

zriaďovacej listiny SNM zo dňa 23.júna 2014 a Rozhodnutia MK SR č. MK-2766/2015-110/13882 zo 
dňa 9. októbra 2015. 

 
Sídlom:    Vajanského nábrežie č. 2, P. O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16 
Štatutárny zástupca:   PhDr. PaedDr. Viktor Jasaň, generálny riaditeľ SNM 

Zamestnanec oprávnený 
konať vo veciach 

zmluvných:               Mgr. Ján Kautman, riaditeľ SNM-PM Bratislava 
Bankové spojenie:   ŠP 7000243688/8180 

IČO :     16 47 21 

DIČ / IČ DPH:    2020603068 / SK2020603068 
Kontakty:    02/20469-151, jan.kautman@snm.sk 

(ďalej len Múzeum) 
a 

  

NÁZOV    ARANEUS  
Sídlom:    Ul. Orkana 142 A, 50-307 Walbrzych    

  
Zastúpená:    Sebastian Wadycki    

Bankové spojenie:    

IČO:     891482322     
 

DIČ:     8862307858 
 

IČ DPH:     PL8862307858 
Živnostenský list:   891482322   

Kontakt:    sabastian.wadycki@wp.pl, 0048 501 326395  

    (ďalej len Partner) 
 

 
Preambula 

 

 Táto zmluva je uzatvorená na základe platných legislatívnych noriem SR, týkajúcich sa ochrany 

kultúrneho dedičstva, konkrétne SNM-PM a zbierkových predmetov múzea. Zmluva vychádza z 
rešpektovania zásad Etického kódexu múzeí ICOM vydaného Medzinárodnou radou múzeí, ktorý v 

úvode význam múzeí rozširuje z profesionálnych a vzdelávacích funkcií až po ich úlohu pri užívaní 
voľného času, turistiky a propagácii kultúrnej identity. Ďalej ide o čl. 2.11 Etického kódexu múzeí, 

týkajúci sa činností múzeí vytvárajúcich zdroje. 
 Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum je špecializované prírodovedné múzeum. Je 

dokumentačným, vedecko-výskumným a metodickým múzejným pracoviskom, zameraným na 

dokumentáciu prírody. Jeho poslaním je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a 

odborné spracovanie a sprístupňovanie prírodovedných zbierok, vzťahujúcich sa k vymedzenej 
špecializácii múzejných zbierok. 

 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú svoj záujem spoločne prispievať k šíreniu a rozvoju znalostí 

v oblasti zoológie, ktoré budú realizované za účelom zvýšenia informovanosti verejnosti, so 
zameraním na školskú mládež, ako i za účelom zvyšovania kvality a rozsahu poskytovaných 

služieb Múzeom. 

 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne                     

a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by 
mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto 
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skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov 
vzniknúť. 

 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu 

uzavrieť zmluvu o spolupráci v následnom znení. 
 

Čl. I. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pri sprístupnení 
a prezentácii interiérovej výstavy Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov (ďalej len „výstava“) 

v priestoroch SNM-PM. Múzeum bude počas celej doby prezentácie výstavy vystupovať ako 
spoluorganizátor a to tak na tlačených, ako i na elektronických propagačných materiáloch k 

výstave. 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy navzájom spolupracovať za 

účelom naplnenia predmetu podľa bodu 1 tohto článku za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve. 
3. Každá zmluvná strana zodpovedá výlučne sama za záväzky a právne vzťahy týkajúce sa predmetu 

zmluvy, do ktorých vstúpi vo vzťahu k iným fyzickým, či právnickým osobám, pokiaľ v tejto 
zmluve nie je dohodnuté inak. 

4. Záväzky a právne vzťahy, ktoré by sa akýmkoľvek spôsobom dotýkali druhej strany musia byť 

vopred písomne druhou stranou odsúhlasené. 

Čl. II. Doba a spôsob plnenia zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť od 10. 03. 2016, najskôr však dňom 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a končí dňa 27.06.2016. 

2. Ukončenie zmluvy pred uplynutím dojednanej doby podľa Čl. II bodu 1 je možné:  
a) dohodou zmluvných strán. Dohoda o predčasnom ukončení zmluvy musí byť písomná. Zmluva 

zaniká dňom, na ktorom sa dohodnú zmluvné strany. Súčasťou tejto dohody musí byť aj 

spôsob vzájomného vysporiadania záväzkov.  
b) Odstúpením od zmluvy.  Múzeum je oprávnené okamžite odstúpiť od zmluvy, ak Partner stratí 

príslušné oprávnenie potrebné na realizáciu predmetu zmluvy. Múzeum je tiež oprávnené 
okamžite odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvných povinností Partnera. Za 

podstatné porušenie sa považuje omeškanie Partnera s realizáciou dohodnutých  záväzkov.  

Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle Múzea odstúpiť od zmluvy je doručený 
Partnerovi písomne. 

   Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 
Múzeum je oprávnené odstúpiť od zmluvy aj v prípade zásahu vyššej moci. Pre účely tejto 

zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, 
a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať, ani nejakým spôsobom priamo ovplyvniť. 

V tomto prípade má múzeum právo na ukončenie zmluvy do 3 dní od písomného oznámenia 

Partnerovi bez nároku na náhradu škody. 
 

Čl. III. Platobné podmienky 

1. Partner zabezpečí na vlastné náklady exponáty a ich dovoz, inštaláciu, demontáž a odvoz, vrátane 

všetkých technických a materiálnych potrieb. 

2. Na výstavu bude vstupné v schválenom cenovom výmere a to vo výške 4 EUR na dospelú osobu 
a 2 EUR pre deti od dovŕšenia 6 rokov, študentov a dôchodcov, (pričom deti do 6 rokov 

v sprievode dospelej osoby budú mať vstup zdarma). 
3. Múzeum sa zaväzuje Partnerovi poskytnúť podiel v rozsahu 50 % z vybraného vstupného na 

výstavu v zmysle schváleného cenového výmeru a to v mesačných intervaloch. Táto cena je 

konečná a zahŕňa všetky dane v zmysle platných právnych predpisov SR. Suma bude prevedená 
na bankový účet Partnera s dobou splatnosti 10 dní na základe faktúry vystavenej Partnerom. 

Podkladom vyhotovenia faktúry bude vyúčtovanie výberu vstupného za predchádzajúci mesiac  
zamestnancom pokladne Múzea a to najneskôr do 3 dní od skončenia mesiaca.   

4. Obidve zmluvné strany sú si vedomé, že počas prvých nedieľ v mesiacoch je voľný vstup na 
výstavy a do expozícií v múzeách a galériách v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR 

na základe Príkazu ministra kultúry Slovenskej republiky č. 2/2013 za účelom zvyšovania 

návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb zo dňa 23. januára 2013. Z toho dôvodu sa zmluvné 
strany zaväzujú, že si ani jedna zmluvná strana nebude nárokovať počas platnosti tejto zmluvy za 

voľné nedele podiel z tržieb zo vstupného, ani vzniknuté náklady. Evidencia návštevníkov počas 
prvých voľných nedieľ v príslušných kalendárnych mesiacoch bude zabezpečená na základe 

vydaných voľných vstupeniek s dátumom prvých voľných nedieľ v mesiacoch. 

 



Čl. IV. Prevádzková doba výstavy 
 

1. Výstava bude sprístupnená v dňoch 12. 03. 2016 až 26. 06. 2016 denne, v čase otváracích hodín 
múzea. 

 

Čl. V. Záväzky Múzea 
 

1. Predaj vstupeniek na výstavu zabezpečí Múzeum prostredníctvom predaja vstupeniek priamo 
v objekte. Na vlastné náklady zabezpečí Múzeum predajcu vstupeniek počas prevádzkovej doby 

výstavy podľa Čl. IV.tejto zmluvy. 
2. Poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť podľa prevádzkových a personálnych možností týkajúcich                   

sa predmetu zmluvy a to prostredníctvom povereného zamestnanca, RNDr. Vladimíra Janského,                     

a spolupracovať pri celkovej realizácii výstavy. 
3. Zamestnanci Múzea sú oprávnení vstúpiť do priestorov výstavy a to i mimo otváracích hodín 

výstavy za účelom kontroly dodržiavania a plnenia podmienok zmluvy, ako aj v prípadoch, keď             
si to vyžiada technický stav či iná skutočnosť. 

4. Pred začiatkom a počas celého trvania výstavy túto propagovať v celoštátnych i regionálnych 

elektronických i printových médiách, v areáli múzea na informačných tabuliach, na vlastnej 
webovej stránke SNM-Prírodovedného múzea (http://www.snm.sk/?prirodovedne-muzeum-

uvodna-stranka), na webovej stránke Slovenského národného múzea (http://www.snm.sk) 
a vlastných profiloch v rámci sociálnych sietí. 

5. Zabezpečiť odvoz odpadu a upratovanie priestorov výstavy. 
6. Ochrana výstavy bude zo strany Múzea riešená mechanicky a personálne.  

7. Umožniť Partnerovi písomne vopred nahlásenú kontrolu výstavy a prevádzky na výstave v čase 

otváracích hodín. 
 

Čl. VI. Záväzky Partnera 
 

1. S dostatočným predstihom, riadne a včas nainštalovať výstavu v objekte SNM-PM, vrátane 

osvetlenia a prípadných úprav výstavného priestoru, ktoré však nie sú stavebného charakteru. 
Súčasne prehlasuje, že je výlučným disponentom autorských a majetkových práv na všetky 

vystavené exponáty poskytnuté Múzeu. 
2. Poistiť výstavu na vlastné náklady. V prípade poistnej udalosti ju Partner rieši sám.  

3. Poskytnúť Múzeu protokol so zoznamom vystavovaných živočíchov inštalovaných na výstave, 

ktorý bude prílohou tejto Zmluvy o spolupráci č. SNM-PM-ZOS-2016/200.  
4. Zabezpečiť na vlastné náklady 1 osobu – dozornú službu počas prevádzkovej doby výstavy.  

5. Rešpektovať  usmernenia oprávnených zamestnancov Múzea, týkajúce sa ochrany a  usmernenia 
zodpovedných zamestnancov budovy SNM. 

6. Poskytnúť súčinnosť v zmysle osobných rozhovorov pri propagácii výstavy v elektronických 
a printových médiách, ktorú bude iniciovať Múzeum. V prípade umiestnenia akejkoľvek reklamy 

alebo informačného zariadenia na pozemkoch a budovách Múzea je nutné vopred odkonzultovať 

uvedené s Múzeom.  
7. Na vlastné náklady vytlačiť a inštalovať na billboardy a iné vhodné miesta plagát k výstave, na 

ktorom bude Múzeum označené ako spoluorganizátor a bude na ňom umiestnené logo Múzea. 
Tlač plagátu je možná až po schválení jeho grafickej predlohy zo strany Múzea. 

8. Bezodplatne poskytnúť Múzeu 10 000 ks plagátov k výstave. 

9. Na základe dohody Partner dodá texty k exponátom v slovenskom (na jazykovú a odbornú 
korektúru) a anglickom jazyku. Texty budú Múzeu dodané Partnerom najneskôr do 29. 2. . 2016. 

Texty v slovenskom a anglickom jazyku bude k exponátom priraďovať a inštalovať Partner. 
10. Zabezpečiť v plnom rozsahu na vlastné náklady plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona                      

č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, ako aj 
zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, a to pre všetky 

osoby vykonávajúce predmetnú činnosť, ktorá sa týka inštalácie, prevádzky a demontáže výstavy. 

Inštaláciu výstavy zabezpečiť tak, aby vyhovovala uvedenej legislatíve na základe prevzatia 
inštalácie výstavy spôsobilou osobou BOZP a PO, ktorá je v tejto oblasti zmluvným partnerom 

Múzea. 
11. Partner vyhlasuje, že berie na seba zodpovednosť za bezpečnosť návštevníkov  ako aj záväzok 

odškodnenia osôb podľa príslušných predpisov, ktorým by bola činnosťou  partnera  spôsobená na 

ich zdraví alebo majetku škoda. 
12. V lehote 10 dní od podpisu tejto zmluvy je Partner povinný predložiť Múzeu zoznam 

zamestnancov a osôb, ktoré sú oprávnené vstupovať do vymedzeného priestoru a plniť 
podmienky tejto zmluvy v jeho mene. 

13. V plnom rozsahu na vlastné náklady : 
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a. v prípade použitia reprodukovanej hudby alebo zvukových záznamov vysporiadať                      
si poplatky súvisiace s reprodukciou hudby voči SOZA, podľa Autorského zákona                          

č. 185/2015 Z.z. v platnom znení, 
b. dodržiavať pokyny zamestnancov Múzea pri inštalácii a demontáži výstavy. 

14. Berie na vedomie, že SNM-PM je kultúrnou pamiatkou V tejto súvislosti vyhlasuje, že bol poučený 

o okolnostiach pamiatkovej ochrany objektu a je si vedomý zodpovednosti za prípadné spôsobené 
škody pri inštalácii a demontáže výstavy a zaväzuje sa nahradiť prípadné spôsobené škody v plnej 

výške a to do 30 dní od doručenej výzvy, resp. odstránením na vlastné náklady.  
15. O všetkých dôležitých skutočnostiach a požiadavkách, ktoré sa týkajú spolupráce a ktoré                      

sa dotýkajú Múzea a objektu KP operatívne informovať povereného zamestnanca múzea, ktorým 
je RNDr. Vladimír Janský.  

16. Partner je povinný prevádzkovať a používať  prípadné vlastné technické a technologické 

zaruiadenia, elektrické ručné náradia a prístroje, ako aj iné elektrické spotrebiče súvisiace iba s 
povolenou činnosťou podľa tejto zmluvy, a to v bezchybnom technickom stave , aj z hľadiska 

protipožiarnej bezpečnosti, zabezpečovať vykonávanie ich pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska 
ich protipožiarnej bezpečnosti  a odstráňovať zistené nedostatky podľa pokynov výrobcu a 

všeobecného záväzného právneho predpisu. Vykonavať údržbu týchto technických zariadení, 

elektrického náradia a elektrických ručných prístrojov v lehotách určených výrobcom , resp. 
všeobecne záväznym právnym predpisom SR, a zabezpečovať ich opravy podľa potreby určenými 

odbornými osobami. Za prevádzku týchto technických zariadení,  prístrojov a spotrebičov 
zodpovedá v plnom rozsahu osoba, ktorá ich prevádzkuje, tj. parner. 

17. Partner je povinný predkladať prenajímateľovi v súvislosti s vyššie uvedenými odsekmi., správy 
a záznamy o vykonaných odborných prehliadkach ,  skúškach a kontrolách v zmysle všeobecne 

záväzných právnych a technických predpisov SR. 

 
 

Čl. VII. Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán                     

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády 
Slovenskej republiky. 

2. Obsah zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomného očíslovaného dodatku, 
podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán, ktorý nadobudne platnosť dňom 

jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 
3. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, riadia sa ustanoveniami zák.                    

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. 
4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Múzeum obdrží dve 

vyhotovenia a Partner jedno vyhotovenie. 
5. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv 

Úradu vlády Slovenskej republiky. 

 
 

 
 

 

 
V Bratislave, dňa 02. 03. 2016  

 
 

 
..............................................     ............................................. 

Mgr. Ján Kautman       Sebastian Wadycki - Araneus 

riaditeľ        
SNM-Prírodovedné múzeum 

 
 

 

 
 


