ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. A3-26/2021
uzatvorená podľa ust. §269 ods. 2 Zák. č. 513/1991 v platnom znení
Zmluvné strany
Múzeum mesta Bratislavy
Sídlo:
Zastúpený:
Zamestnanec oprávnený
konať vo veciach realizácie
zmluvy:
Bank. spojenie:
Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Kontakty:
(ďalej len MMB)

Radničná 1, 815 18 Bratislava
Mgr. Zuzana Palicová- poverená vedením

Mgr. Zuzana Palicová

00179 744
Sk2020801761

Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel - TOSTABUR
Sídlo:
Krížna 1, 811 07 Bratislava
Zastúpený:
Štefan Klimko, Vedúci spolku
Bank. spojenie:
Č. účtu:
IČO:
30843847
Právna forma:
spoločenská organizácia
(ďalej len Tostabur)
•

•

•
•

•

•

Preambula
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 skutočnosti budú znášať následky,
ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.
Múzeum Mesta Bratislavy je zamerané svojou činnosťou na dokumentovanie a prezentovanie dejín
mesta Zbierky mimoriadnej umeleckohistorickej hodnoty dokladajú dejiny mesta prostredníctvom
archeologických nálezov, pamiatok na bohatú remeselnú činnosť i priemysel, vinohradníctvo, kultúrny i
spoločenský život ale i etnológiu, dejiny farmácie a numizmatiku. Zameranie múzea prezentujú i
jednotlivé expozície, mnohé z nich umiestnené v architektonicky cenných, pamiatkovo chránených
objektoch. Múzeum mesta Bratislavy ponúka pre návštevníkov 9 stálych expozícií, ktoré sú
situované predovšetkým v historickom centre starého mesta, mimo neho sa nachádza Národná kultúrna
pamiatka hrad Devín a múzeum Antická Gerulata v Rusovciach.
Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel – TOSTABUR je najstaršou šermiarskou skupinou na
Slovensku, ktorá svoje šermiarske začiatky datuje už k roku 1964. Je zárukou kvalitnej a zároveň
rozmanitej kolekcie historických aktivít najmä šermu a rytierskych aktivít.
Zmluvné strany spoločne vyhlasujú svoj záujem spoločne prispievať k šíreniu a rozvoju znalostí v oblastí
histórie, remesiel, ktoré boli súčasťou stredovekého hradu a to prostredníctvom prezentácií, ktoré budú
príspevkom k zvýšeniu informovanosti verejnosti, so zamesraním na mládež, o rôznych aspektoch
prepojenia kultúry a histórie, ako i za účelom zvyšovania kvality a rozsahu poskytovaných služieb na
NKP – hrad Devín.
Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť spoločné úsilie, aby sa návštevníci hradu Devín
prostredníctvom spoločne organizovaných aktivít a podujatí názornou, interaktívnou a
hravou formou oboznamovali so zákonitosťami tvorivej činnosti, s jej výsledkami a
ich využitím.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť
zmluvu v nasledovnom znení.

Článok I
Predmet zmluvy
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Predmetom tejto zmluvy je vynedzenie práv a poviností zmluvných strán na príprave, realizácii a
prezentácii, ako i o podmienkach spolupráce na realizácii podujatia – Rytieri na Devíne, ktorý sa bude
konať v priestore areálu hradu Devín.
Zmluvné strany prehlasujú, že projekt Rytieri na Devíne bude realizovaný na základe scenára, ktorý je
prílohou č. 1 tejto zmluvy.
Jednotlivé prezentácie budú koncipované ako edukačné ukážka tradičnej tvorivej práce s dobovými
zbraňami a súčasne vo forme animačných aktivít pre návštevníkov hradu.
Zmluvné strany sa zaväzujú počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy navzájom spolupracovať za účelom
naplnenia predmetu podľa bodu 1 a 2 tohto článku za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Každá zmluvná strana zodpovedá výlučne sama za záväzky a právne vzťahy, do ktorých vstúpi vo vzťahu
k iným fyzickým, či právnickým osobám, pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak.
Záväzky a právne vzťahy, ktoré by sa akýmkoľvek spôsobom dotýkali druhej strany musia byť druhou
stranou písomne odsúhlasené.
Článok II
Doba plnenia

2.1.
2.2
2.3.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť dňom nadobudnutia jej účinnosti, do 4.9.2021
Zmluvný vzťah sa bude realizovať na spoločných podujatiach v dňoch: 3.7; 7.8; 4.9; 2021
Plnenie obsahu tejto zmluvy v rozsahu a v lehotách podľa bodu 2.1. a 2.2. tejto zmluvy
bude realizované nasledovne:
• príprava podujatia vždy jeden deň pred začatím podujatia
• trvanie podujatia od 10.00 hod. - do 18.00 hod. V prípade predĺženia otváracích hodín múzea,
trvanie podujatia podľa aktuálneho harmonogramu otváracích hodín.
• celkové ukončenie prác, demontáž a odvoz používaného materiálu, likvidácia nečistôt a odvoz
odpadu bezpodmienečne do nasledujúceho dňa po dni konania podujatia do 10.00 hod.
Článok III
Záväzky a práva zmluvných strán

3.1. Záväzky a práva TOSTABUR-u
- zabezpečiť realizáciu podujatia ako je uvedené v bodoch 2.1. a 2.2. čl. II tejto zmluvy
- dva dni pred realizáciou podujatia predložiť MMB zoznam osôb oprávnených konať v jeho mene a zabezpečiť
označenie organizačného tímu
- počas realizácie podujatia zabezpečiť pravidelnú kontrolu a odstraňovanie odpadu, aj na základe výzvy
službukonajúcich zamestnancov MMB
- povinnosť všetky atrakcie pre návštevníkov, ako razenie mincí, točenie na hrnčiarskom kruhu, detský
rytiersky turnaj na drevenom koníkovi, historická strelnica – kuše, luky, orientálny stan, čajovňa a vodné
fajky, vozenie detí na koni, občerstvenie umiestneniť smerom k východnej bráne hradu Devín.
- postaviť pódium pri východnej bráne
- zabezpečiť v plnom rozsahu, na vlastné náklady plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, týkajúce sa jeho zamestnancov alebo tretích subjektov, a to najmä
zákona zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
ako aj ostatných právnych predpisov SR, týkajúcich sa výkonu činností, ktoré v rámci spolupráce
TOSTABUR pre MMB vykonáva,
- zodpovedať v plnom rozsahu za dodržiavanie predpisov SR o bezpečnosti a ochrane zdravia práci, predpisov
SR týkajúcich sa požiarnej bezpečnosti objektu, ako aj predpisov SR o bezpečnosti a ochrane
zdravia a požiarnej ochrany týkajúce sa návštevníkov a zamestnancov MMB.
- zabezpečiť dôsledné dodržiavanie všeobecných bezpečnostných a prevádzkových noriem MMB
uplatňovaných na hrade Devín a riadiť sa pokynmi zodpovedných zamestnancov MMB
- riadne zaobchádzať s majetkom MMB a škody spôsobené na majetku MMB uhradiť na účet do 7 dní od
konania podujatia
zabezpečiť, aby počas realizácie podujatí bola dodržaná bezpečnosť osôb a majetku, vrátane návštevníkov
- prebrať zodpovednosť za organizáciu, bezpečnosť a priebeh programu
- pripraviť program s ohľadom na bezpečnosť všetkých vystúpení smerom k návštevníkom

-

-

-

-

-

-

zabezpečiť 1 osobu pri vstupnej bráne, ktorá bude poskytovať informácie o podujatí, bude nápomocná pri
usmerňovaní návštevníkov
berie na vedomie, že NKP hrad Devín je osobitne chránenou národnou kultúrnou pamiatkou a vyhlásenou
národnou prírodnou pamiatkou. V tejto súvislosti vyhlasuje, že bol poučený o okolnostiach pamiatkovej
a prírodnej ochrany objektu, a preto si je vedomý zodpovednosti za spôsobené škody so záväzkom náhrady
v plnej výške a to do 5 dní od doručenej výzvy, resp. odstránením na vlastné náklady
berie na vedomie, že v areáli hradu je zakázané zakladať na trávnatých plochách oheň. V prípade zistenia
vypálenej plochy je povinný uhradiť pokutu vo výške 300,- € na účet MMB do 7 dní od konania podujatia
akékoľvek prípadné pokuty bude musieť nájomca uhradiť ako organizátor v plnom rozsahu.
zodpovedať v plnom rozsahu za dodržiavanie predpisov SR o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
predpisov SR týkajúcich sa požiarnej bezpečnosti objektu, ako aj predpisov SR o bezpečnosti a ochrane
zdravia a požiarnej ochrany týkajúce sa návštevníkov a zamestnancov MMB za dodržiavanie platných
protiepidemiologických opatrení v súvislosti s COVID 19 vydaných Úradom verejného zdravotníctva
prípadne zriaďovateľom MMB.
uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10 000,-€, v prípade umožnenia či súhlasu s konaním
a prejavmi extrémizmu, rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie, antisemitizmu a agresívneho nacionalizmu,
ako aj v prípade akýchkoľvek verejných písomných, verbálnych, grafických, zvukových alebo
audiovizuálnych prejavov, ktoré podnecujú, rozširujú, propagujú, ospravedlňujú nenávisť voči jednotlivcom
alebo skupinám osôb pre ich pohlavie, národnosť, jazyk, náboženstvo, rasu, etnickú príslušnosť, farbu pleti,
pôvod, sexuálnu orientáciu, telesné postihnutie či inú obdobnú charakteristiku počas trvania zmluvného
vzťahu. Tým nie je dotknuté zobrazenie, predvedenie alebo informácie o historických reáliách v zmysle
známych faktov vzhľadom na verné a históriu neskresľujúce prevedenie jednotlivých podujatí.
zaväzuje sa pri výkone dohodnutej činnosti podľa čl. I tejto zmluvy v čase realizácie, ako aj v čase súvisiacom
s potrebnými prípravami na realizáciu a uvedením priestorov do pôvodného stavu po ukončení predmetu
činnosti k osobnej zodpovednosti za všetkých členov a účinkujúcich, pohybujúcich sa v areáli hradu Devín
vo vzťahu k povinnostiam vyplývajúcich z:
• dodržiavania platných právnych predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a s tým súvisiaceho dodržiavania zásad bezpečného správania sa v priestoroch areálu hradu
Devín, aj mimo neho, pokynov a nariadení zástupcov MMB, s ktorými bol riadne a
preukazateľne oboznámený pred plnením predmetu zmluvy,
• dodržiavania platných právnych predpisov SR na úseku požiarnej ochrany a pokynov
a nariadení
zástupcov
MMB,
vyplývajúcich
z vypracovaných
a schválených
vnútroorganizačných smerníc a predpisov pre zabezpečenie požiarnej ochrany v priestoroch
areálu hradu Devín, s ktorými bola riadne oboznámená,
•
zabezpečiť poučenie a oboznámenie v zmysle vyššie uvedených bodov tejto zmluvy svojich
zamestnancov a spolupracovníkov, ako aj ďalšie osoby konajúce v jeho mene a to
preukázateľne,
• vyhlasuje, že berie na seba zodpovednosť za návštevníkov počas vystúpení, ktorým bola
činnosťou skupiny historického šermu spôsobená škoda na ich zdraví alebo majetku, ako aj
záväzok odškodnenia podľa príslušných predpisov
bezprostredne po ukončení plnenia predmetu podľa čl. I tejto zmluvy uviesť priestory NKP hrad Devín do
pôvodného stavu na vlastné náklady
udržiavať čistotu a poriadok v priestoroch areálu NKP hrad Devín
zaväzuje sa, že jeho zamestnanci a spolupracovníci budú počas plnenia predmetu podľa čl. I tejto zmluvy
štýlovo dobovo oblečení, s upraveným zovňajškom a kultivovaným vystupovaním
vopred a včas zabezpečiť, v prípade potreby, súhlasné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a inštitúcii
(pamiatkový úrad, hygiena, obec) na realizáciu plnenia predmetu podľa čl. I zmluvy
pri vykonávaní predmetu podľa čl. I tejto zmluvy dodržiavať podmienky dohodnutej súčinnosti s MMB
a dodržiavať vopred dohodnutý harmonogram podľa čl. II tejto zmluvy
zabezpečiť dostatočný počet odpadových košov a ich pravidelné vyprázdňovanie počas trvania podujatia
zabezpečiť požiarnu asistenciu a zdravotnú službu počas trvania celého podujatia v priestore hradu pri
východnej bráne
zabezpečiť vstupenky 5 pracovných dní pred podujatím.
zabezpečiť plagáty a letáky k podujatiam, umiestniť k pokladni program
umožniť návštevníkom NKP hrad Devín bežné amatérske snímanie vystúpení.
konzultovať a odovzdať na schválenie MMB grafický návrh všetkého tlačeného materiálu k podujatiam.

3.2. Záväzky a práva MMB:
poskytnúť priestor dolného hradu Devín pri východnej bráne pre konanie podujatí
zapožičať prenosné lavičky
- zabezpečiť podmienky a umožniť vystúpenia
- MMB nepreberá zodpovednosť za prípadné straty rekvizít a pomôcok súvisiacich s programom
- zabezpečiť propagáciu podujatia prostredníctvom kontaktov MMB, čím sa rozumie uvedenie propagácie
podujatí na všetkých miestach propagácie a mediálnych výstupoch používaných MMB v rámci propagácie
aktivít a udalostí na hrade Devín a hradu Devín, vrátane príslušných webových stránok, ako aj
sprostredkovanie propagácie mediálnym a propagačným partnerom MMB, pričom je nutné dodržať
používanie správneho označenia TOSTABUR názvom „šermiarska skupina TOSTABUR“ a používanie
správneho loga TOSTABUR.
- zabezpečiť sprístupnenie toaliet od 10.00 do 17.00 hod
- umožniť odber elektrického prúdu pre program podujatí
zabezpečiť personálne obsadenie oboch pokladní

4.1.

4.2.

4.3
4.4

4.5
4.6
4.7
4.8

Článok IV
Platobné a finančné podmienky
MMB a TOSTABUR sa dohodli na nasledujúcej výške vstupného na podujatia podľa článku II./2.1
základné vstupné – 8 €
zľavnené vstupné – 4 €
rodinné vstupné – 17 €
jednotné vstupné (v prípade zlého počasia) – 4 €
Z celkového výnosu zo vstupného obdrží Múzeum mesta Bratislavy:
z každého základného vstupného – 3 €
z každého zľavneného vstupného – 1,50 €
z každého rodinného vstupného – 8 €
z každého jednotného vstupného (v prípade zlého počasia) – 2 €
TOSTABUR obdrží v prípade konania podujatií:
z každého základného vstupného – 5 €
z každého zľavneného vstupného – 2,50 €
z každého rodinného vstupného – 9 €
z každého jednotného vstupného (v prípade zlého počasia) – 2 €
V prípade zhoršenia počasia (po dohode TOSTABUR a MMB) sa cena vstupného zmení na jednotné
vstupné vo výške 4 €.
MMB odvedie financie na účet Tostaburu uvedený v záhlaví zmluvy na základe faktúry vystavenej
Tostaburom pre MMB do 14 dní po uskutočnení programu. Ako podklad faktúry bude slúžiť prehľad
návštevnosti NKP Devín.
V prípade neuskutočnenia podujatia sa platba nebude realizovať.
Tostabur vyberá v areáli NKP hrad Devín ďalšie poplatky len so súhlasom MMB.
V prípade spoplatnenia sprievodných aktivít, je povinný odovzdať ich zoznam a výšku poplatku najneskôr 14
dní pred konaním akcie.
MMB si vyhradzuje právo odmietnuť realizáciu spoplatnených doplnkových aktivít.

Článok V
Záverečné ustanovenia
5.1. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať iba formou očíslovaných dodatkov podpísanou
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
5.2. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia kogentnými ustanoveniami zákona 513/1991 Z.z.
v platnom znení Obchodného zákonníka a ustanoveniami tejto zmluvy. Na právne vzťahy, ktoré nie sú
v tejto zmluve riešené inak, sa vzťahujú príslušné dispozitívne ustanovenia Obchodného zákonníka
a príslušných právnych predpisov SR.
5.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je určitá,
slobodná a vážna, nekonajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nebola
obmedzená.

5.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu s tým, že každá zmluvná strana
obdrží po dvoch vyhotoveniach.
5.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle MMB.
V Bratislave dňa: 7.6.2021
………………………….. …...
Mgr. Zuzana Palicová
poverená vedením MMB

………………………….. …...
Štefan Klimko, TOSTABUR

Príloha č.1
Program renesančného dňa
- 10.00 hod - otvorenie areálu hradu, všetky sprievodné aktivity už fungujú (stánkari, hry, vozenie detí na koni,
strelnica, vržnica...)
- 11.00.hod - otvárací ceremoniál - na tému vývoja šermu v renesancii a prínos Talianskej školy šermu.
- 12.00 hod - Landsknechti - nahliadnutie do polovice 16. storočia, kedy sa po európskych bojových poliach
pohybovali aj landsknechti - skvelé vycvičení bojovníci často nasledovaní nie menej bojovnými
ženami
- 13.00 hod - renesančné tance
- 14.00 hod - odborná prednáška z obdobia renesancie
- 15.00 hod - Sokoliari
- 16.00 hod - RYTIERSKY TURNAJ na spôsob talianskych turnajov "LA GIOSTRA", inšpirované vojvodským
dvorom vo Ferrare. Podotýkame, že ferrarský vojvoda, sám skvelý turnajový rytier, mal za ma
želku slávnu Lucretiu Borgiu, ktorá však v našom turnaji nezohráva rolu, pretože na jej úlohu si
volíme vojvodkyňu z divákov
- 17.30 hod - Recitál renesančnej západoeurópskej poézie a hudby
- 18.20 hod - Záverečný ceremoniál z ukážok šermu a tancov z daného obdobia
- 19.00 hod - Uzavretie areálu hradu
Program uhorsko tureckého dňa
- 10.00 hod - otvorenie areálu hradu, všetky sprievodné aktivity už fungujú (stankári, hry, vozenie detí na koni,
strelnica, vržnica...)
- 11.00 hod - otvárací ceremoniál - Vojenstvo osmanskej ríše - Janičiari - pohľad na janičiarske cvičenie v rámci
tzv. "joklamy"- previerky bojaschopnosti vojska u Turkov
- 12.00 hod - Hrdinovia protitureckých bojov - inscenované rozprávanie o slávnej minulosti našich predkov,
ktorá zapadla prachom a my ju chceme predstaviť našim súčasníkom dôstojným spôsobom.
- 13.00 hod - orientálne tance
- 14.00 hod - Náš Tatko - satirický tragicky ladený príbeh z obdobia tzv. "hugenotských vojen" vo Francúzsku.
Inšpirované epizódou z románu Traja mušketieri od Alexandra Dumasa
- 15.00 hod - šaško Fjodor
-16.00 hod - RYTIERSKY turnaj usporiadaný pri uzatváraní mieru s Osmanskou ríšou. Inšpirovaný
autentickým dianím pri nastolení tzv. "Žitavského mieru", ktorý uzavrel palatín Thurzo.
(Mimochodom, zachovala sa rodinná korešpondencia Thurzovcov v slovenčine, aj na danú tému)
Významní autentickí bojovníci oboch strán sa stretnú v boji na počesť uzavretia mieru
- 17.30 hod - recitál uhorsko tureckej poézie a hudby
- 18.20 hod - Záverečný ceremoniál z ukážok šermu a tancov z daného obdobia
- 19.00 hod - uzavretie areálu hradu

Zmena programu vyhradená

