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ZMLUVA O DODÁVKE SLUŽIEB 
PRI REALIZÁCII PROJEKTU MALÁ VÍNNA CESTA 2021 

(ďalej len ako „zmluva“) 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
1. Bratislavská organizácia cestovného ruchu  

sídlo:     Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, SR 
IČO:    42259088 
zapísaný:   Register MDV SR 28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR 
v mene ktorej koná:  Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., výkonný riaditeľ 
kontaktná osoba:  PhDr. Eva Mazuchová 
(ďalej tiež ako „BTB“ alebo „objednávateľ“) 

 
a 
 

2. Múzeum mesta Bratislavy  
sídlo:     Radničná 1, 815 18 Bratislava    
IČO:     00179744 
konajúce osobou:   Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením 
kontaktná osoba:  Mgr. Milan Zálešák 
(ďalej tiež ako „MMB“ alebo „dodávateľ 1“) 

 
a 

 
3. Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska 

sídlo:     Pražská 15, 811 04 Bratislava 
IČO:    30806470 
v mene ktorej koná:  Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD., výkonná     
                                               riaditeľka 
kontaktná osoba:  Michaela Ježíková 
(ďalej tiež ako „NSV SR“  alebo „dodávateľ 2“) 

 
 

II. 
Preambula 

 
1. BTB je oblastnou organizáciou   cestovného ruchu - právnickou osobou založenou 

podľa § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení 
neskorších predpisov  na podporu a  vytváranie podmienok na rozvoj cestovného 
ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú 
destináciu cestovného ruchu. Jednou z jej základných činností je podpora 
a spoluorganizovanie  kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie 
prírodného a kultúrneho dedičstva a ich marketing a propagácia aktivít pre obyvateľov 
a návštevníkov Hlavného mesta. V zmysle § 29 zákona č. 91/2010 Z. z. poskytuje 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR oblastným organizáciám nenárokovateľnú 
dotáciu na realizáciu aktivít na podporu rozvoja cestovného ruchu v destinácii na 
tvorbu a podporu produktov cestovného ruchu, vrátane podpory podujatí.  
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2. V dňoch 13. – 14. augusta 2021 organizuje BTB podujatie Bratislavské korunovačné 
dni 2021 (ďalej len „Bratislavské korunovačné dni“), počas ktorých si obyvatelia 
a návštevníci mesta budú môcť vychutnať korunovačnú atmosféru Bratislavy. Toto 
podujatie bude zároveň pripomienkou 280. výročia korunovácie Márie Terézie 
v Bratislave. Keďže Račianska frankovka, nikdy nemohla chýbať na kráľovskom stole 
Márie Terézie, BTB pripravilo počas Bratislavských korunovačných dní tiež produkt 
cestovného ruchu Malá vínna cesta (ďalej len ako „Malá vínna cesta“). Malá vínna 
cesta sa zameriava na oživenie vinohradníckych a vinárskych  tradícií mesta Bratislavy 
ako náučnou, tak aj zážitkovou formou. Cieľom Malej vínnej cesty je udržateľnosť 
kultúrneho a historického dedičstva destinácie Bratislava a podpora lokálnych 
vinárskych produktov. Počiatky pestovania viniča a výroby vína  na území terajšej 
Bratislavy sa datujú do 3. storočia n.l. Pestovanie viniča odohralo významnú úlohu aj 
pri rozvoji Bratislavy a stalo sa jedným z podnetov na udelenie titulu slobodného 
kráľovského mesta a s tým spojených výsad. V priebehu 19. storočia už boli vytvorené 
priaznivé predpoklady aj pre vznik priemyselných podnikov zameraných na 
veľkovýrobu a veľkoobchod s vínom.   
BTB ako organizátor tohto podujatia vyškolí a zabezpečí na tento účel 2 sprievodkyne, 
ktoré budú odeté v historickom kostýme zobrazujúcom postavu Márie Terézie. Účasť 
na 8 prehliadkach bude BTB zabezpečovať cez online rezervačný systém Bookio, 
počet účastníkov prehliadky bude závisieť od aktuálne platných protipandemických 
opatrení, v súčasnosti je plánovaných 9 osôb na 1 podujatie. Propagácia podujatia 
bude zabezpečená cez všetky komunikačné kanály BTB – prostredníctvom 
visitbratislava.com, sociálnych sietí, Turistického informačného centra BTB. Branding 
podujatia bude zabezpečený mobilnými prezentačnými prvkami s témou 
vinohradníctva a vína.  

3. MMB je príspevková organizácia hlavného mesta SR Bratislavy a jeho činnosť je 
zameraná na dokumentovanie a prezentovanie dejín mesta, zhromažďovanie, odborné 
spracovávanie, ochraňovanie muzeálnych zbierkových predmetov a   sprístupňovanie 
výsledkov zbierkotvornej a odbornej činnosti múzea verejnosti prostredníctvom 
stálych expozícií a krátkodobých výstav, odborných prednášok, publikačnej činnosti a 
podujatí.  

4. NSV SR je dobrovoľným združením slovenských vinohradníkov a vinárov. Vznikol 
zlúčením Zväzu vinohradníkov Slovenska (1992) a Zväzu výrobcov hrozna a vína na 
Slovensku (1993). Vykonáva vzdelávacie aktivity súvisiace s problematikou 
vinohradníctva a vinárstva formou školení a prednášok, odborne a finančne garantuje 
a prevádzkuje Národný salón vín Slovenskej republiky,  uskutočňuje výskum a vývoj 
v oblasti vinohradníctva a vinárstva, testuje a aplikuje nové výskumné poznatky 
a inovačné technológie, využíva, udržiava, stará sa a rozširuje genetické zdroje viniča 
hroznorodého, overuje/certifikuje dodržiavanie špecifikácií kvality vinárskych 
produktov. Zostavuje Vinohradnícky a vinársky kódex. 

III. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení a 
dodávke služieb v súvislosti s realizáciou produktu Malá vínna cesta 2021, ktorú organizuje 
BTB - objednávateľ v dňoch 13. – 14. augusta 2021. Program Malej vínnej cesty tvorí prílohu 
č. 1 k tejto zmluve. 
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IV. 
Povinnosti MMB a BTB 

 
1. BTB a MMB sa dohodli, že MMB ako dodávateľ č. 1:  

a) zabezpečí pre účastníkov Malej vínnej cesty možnosť zúčastniť sa v expozícii 
Múzea vinohradníctva v termínoch určených BTB 8 komentovaných prehliadok (3 
v anglickom jazyku a 5 v slovenskom jazyku) - certifikovaných sprievodcov 
cestovného ruchu odetých v historickom kostýme  na komentované prehliadky 
zabezpečí BTB; 

b) zabezpečí potrebný dozor pre plynulý priebeh komentovaných prehliadok;  
c) bude s BTB konzultovať rozsah aktuálnych protiepidemických opatrení a poskytne 

súčinnosť pri ich dodržiavaní  
d) poskytne BTB povolenie a súčinnosť pri inštalácii brandingu na mieste stretnutia  

Malej vínnej cesty: Radničná ulica – Apponyiho palác s využitím mobilných  
pútačov; 

e) poskytne BTB súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a bude 
včas informovať BTB o všetkých skutočnostiach potrebných pre plnenie tejto 
zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti. 

f) sa bude spolupodieľať sa na propagácií Malej vínnej cesty na webovej stránke 
www.muzeumbratislava.sk s použitím lôg BTB a NSV SR a destinačného loga 
Slovenska na označenie aktivít spolufinancovaných z dotácií Ministerstva dopravy 
a výstavby SR „Dovolenka na Slovensku – Dobrý nápad“. V prípade potreby 
poskytne BTB príslušné logá v potrebnom rozlíšení MMB. 

 
2. BTB a MMB sa dohodli, že BTB ako objednávateľ zaplatí MMBA za plnenie tejto 

zmluvy odplatu v sume 2,50 Eur za každého účastníka Malej vínnej cesty. Odplata je 
splatná na základe faktúry MMBA vystavenej po realizácii Malej vínnej cesty v lehote 
do 30 dní od jej doručenia BTB.  

 
V. 

Povinnosti NSV SR a BTB 
       
 1.      BTB a NSV SR sa dohodli, že NSV SR ako dodávateľ č. 2: 

   a)  poskytne v priestoroch NSV SR v Apponyiho paláci profesionálneho someliéra na 
zabezpečenie riadenej degustácie pre účastníkov Malej vínnej cesty, ktorí 
absolvujú v expozícii Múzea vinohradníctva v termínoch určených BTB 8 
komentovaných prehliadok (3 v anglickom jazyku a 5 v slovenskom jazyku),  

b) zabezpečí dezinfekciu priestoru, stolov a celkovú degustáciu v súlade 
s protipandemickými opatreniami, ako aj prostriedky na dezinfekciu rúk; 

c)  poskytne BTB súčinnosť pri inštalácii mobilného brandingu v priestore NSV SR; 
d)   poskytne BTB súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a včas 

informovať BTB o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich plnenie tejto 
zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti.  

 e) bude sa spolupodieľať na propagácií Malej vínnej cesty na webovej stránke 
www.salonvin.sk a na svojich  sociálnych sieťach s použitím lôg BTB, MMB 
a destinačného loga Slovenska na označenie aktivít  spolufinancovaných z dotácií 
Ministerstva dopravy a výstavby SR „Dovolenka na Slovensku – Dobrý nápad“. 
V prípade potreby poskytne BTB príslušné logá v potrebnom rozlíšení NSV SR. 
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2. BTB a NSV SR sa dohodli, že BTB ako objednávateľ zaplatí NSV SR za plnenie tejto 
zmluvy odplatu v sume 5,- Eur za každého účastníka Malej vínnej cesty. Odplata je 
splatná na základe faktúry NSV SR vystavenej po realizácii Malej vínnej cesty v lehote 
do 30 dní od jej doručenia BTB. 

 
VI. 

Doba trvania zmluvy 
 
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
2. Táto zmluva zaniká splnením povinností zmluvných strán. 
 
3. Túto zmluvu možno ukončiť predčasne písomnou dohodou zmluvných strán alebo 

písomným odstúpením od zmluvy. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy 
odstúpiť, a to v prípade podstatného porušenia povinností druhej zmluvnej strany 
vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 
VII.  

Ochrana osobných údajov 
 
1. Osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých zmluvné strany konajú a plnia 

predmet tejto zmluvy, vo vlastnom mene spracúvajú obe zmluvné strany. Spracúvanie 
týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy, účelom spracúvania 
osobných údajov je výlučne plnenie tejto zmluvy. Doba uchovávania osobných údajov 
je 5 rokov po zániku platnosti tejto zmluvy, ak osobitný zákon nestanovuje inak. 

 
2. Dotknutá osoba má v zmysle GDPR 

i. právo požadovať od zmluvných strán prístup k osobným údajom týkajúcim sa jej 
osoby;  

ii. právo na opravu osobných údajov;  
iii. právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania 

osobných údajov;  
iv. právo na prenosnosť osobných údajov;  
v. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
 
3. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko štatutára a kontaktnej osoby, 

e-mailová adresa a telefónne číslo kontaktnej osoby je požiadavkou, ktorá je potrebná 
na plnenie tejto zmluvy. Neposkytnutie uvedených osobných údajov má za následok 
nemožnosť plniť túto zmluvu. 

 
4. Zmluvné strany sa zaväzujú informovať všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje 

v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto zmluvy spracúvajú, o ich vyššie uvedených 
právach vyplývajúcich z GDPR. 

 
5. Zmluvné strany deklarujú, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia na 

zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov. 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIv8vGwMPaAhXH2aQKHZPOBjoQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.dataprotection.gov.sk%2F&usg=AOvVaw1ZxacUbQgih5BzDRgAUAKS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIv8vGwMPaAhXH2aQKHZPOBjoQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.dataprotection.gov.sk%2F&usg=AOvVaw1ZxacUbQgih5BzDRgAUAKS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIv8vGwMPaAhXH2aQKHZPOBjoQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.dataprotection.gov.sk%2F&usg=AOvVaw1ZxacUbQgih5BzDRgAUAKS
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VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť svoje povinnosti riadne a včas a poskytovať si 
vzájomnú súčinnosť. 

2. V prípade, že dôjde u niektorej zo zmluvných strán k nemožnosti plnenia, je povinná 
túto skutočnosť oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu.  

 
3. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomného dodatku, a to na 

základe súhlasu obidvoch zmluvných strán.  
 
4. Právne vzťahy, ktoré sú neupravené v tejto zmluve, sa riadia podľa príslušných 

ustanovení Obchodného zákonníka. Zmluvné strany budú všetky prípadné spory 
v súvislosti so zmluvou riešiť prednostne mimosúdnou cestou, a to rokovaniami 
a dohodou.  

 
5. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z toho po jednom pre každú zmluvnú 

stranu.  
 
6. Zmluvné strany si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a 

uzavreli po vzájomnom prerokovaní podľa ich práva a slobodnej vôle, určite, vážne a 
nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú 
autentickosť tejto zmluvy svojimi podpismi. 

 
 
 
   V Bratislave dňa          2021                         V Bratislave dňa         2021 
 
   

 
Múzeum mesta Bratislavy 

 
 
 

............................................... 
Mgr. Zuzana Palicová 

poverená vedením 

 
 
 
 
 

 

 
Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

 
 
 

................................................ 
Ing. Mgr. Tomáš Koniar PhD. 

výkonný riaditeľ BTB 
 
 

 
         Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska 
 
10.8.2021 
 
          .     ................................................. 
          Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD 

výkonná riaditeľka 
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Príloha č. 1: 
 
Program Malej vínnej cesty 
 
 
KOMENTOVANÉ PREHLIADKY MÚZEA VINOHRADNÍCTVA SPOJENÉ 
S RIADENOU DEGUSTÁCIOU v trvaní 1 hodiny 
 
Piatok, 13. august 2021 
 
15.30 – prehliadka v anglickom jazyku 
16.00 – prehliadka v slovenskom jazyku 
  
Sobota, 14. august 2021 
 
15.00 – prehliadka v slovenskom jazyku 
15.30 – prehliadka v anglickom jazyku 
16.00 – prehliadka v slovenskom jazyku 
16.30 – prehliadka v slovenskom jazyku 
17.00 – prehliadka v slovenskom jazyku 
17.30 – prehliadka v anglickom jazyku 
 


