
 

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI  

A PROPAGÁCII 
 

 

uzatvorená medzi: 

 

 

článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

 

Názov:  Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu 

so sídlom:  Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

zastúpený:  RNDr. Martin Zaťovič, predseda krajskej organizácie 

IČO:   42259967 

DIČ:   2023476565 

bankové spojenie: ČSOB, a.s. 

číslo účtu:  SK76 7500 0000 0040 1802 6186 

 

zapísaná v registri krajských organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR č. 08557/2012/SCR 

(ďalej len „TRB“) 

    

a 

 

Obchodné meno:  HC SLOVAN Bratislava, a.s. 

so sídlom:   Odbojárov 9, 831 04 Bratislava  

zastúpený:  Maroš Krajči, predseda predstavenstva 

   Mgr. Juraj Široký, MBA, člen predstavenstva 

IČO:    35840862 

DIČ:    2020238803 

IČ DPH:  SK2020238803 

bankové spojenie:  Tatrabanka, a.s. 

číslo účtu:   2626834612/1100 

IBAN:   SK97 1100 0000 0026 2683 4612 

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, Vložka 2991/B(ďalej len 

„HC SLOVAN“)  

 

uzatvárajú v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka nasledovnú zmluvu : 

 

 

 



 

článok II. 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri: 

Spolupráci a propagácii TRB počas domácich zápasov HC SLOVAN a spolupráci 

a propagácii HC SLOVAN prostredníctvom komunikačných kanálov TRB. 

 

 

článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

A. TRB sa zaväzuje v rámci spolupráce: 

1. realizovať propagovanie HC SLOVAN prostredníctvom: 

a/ webstránky www.gob.sk 

b/ sociálnych sieťach Facebook, Youtube a Twitter 

c/ súťaží na sociálnej sieti Facebook; 

 

2. realizovať propagovanie HC SLOVAN na základe predchádzajúcej dohody TRB a HC 

SLOVAN: 

a/ informačných letákov počas roadshow po Slovensku 

b/ aktívneho informovania návštevníkov domácich a zahraničných veľtrhov a výstav 

cestovného ruchu, na ktorých sa TRB zúčastní 

c/ newslettra 

d/ zazmluvnených inzercií v časopisoch a magazínoch 

e/ zaradenia do tlačených materiálov 

f/ partnerstva na projektoch a podujatiach; 

3. zachovať logo HC SLOVAN, farbu a typ písma v súlade s predlohou dodanou HC 

SLOVAN pri podpise tejto zmluvy, 

4. predložiť v dostatočnom predstihu, alebo inak komunikovať HC SLOVAN návrh 

realizačného riešenia zvolenej propagácie, najneskôr však 2 dni pred realizáciou 

propagácie tak, aby mohlo dôjsť k jej schváleniu HC SLOVAN, 

5. odsúhlasiť realizačné riešenie zvolenej propagácie s HC SLOVAN podľa vzájomne 

dohodnutých termínov, bez zbytočného odkladu, 

6. dodať HC SLOVAN podklady potrebné pre spoluprácu najneskôr v deň podpisu tejto 

zmluvy. 

B. HC SLOVAN sa zaväzuje: 

1. realizovať propagovanie TRB prostredníctvom: 

http://www.gob.sk/


 

a/ zaradenia cca. 30 sek. promo videa TRB na videokocke Zimného štadióna Ondreja 

Nepelu a LED obrazovky počas každého domáceho zápasu HC SLOVAN v hokejovej 

súťaži 

b/ zaradenia 6 sek. animácie TRB na obojstranný LED oval RibbonBoard nad hracou 

plochou na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu počas každého domáceho zápasu HC 

SLOVAN v hokejovej súťaži 

c/ umiestnenia propagačného stánku, roll-upu alebo iného typu prezentačnej steny 

TRB na vybraných zápasoch HC SLOVAN Bratislava v spoločných priestoroch 

Zimného štadióna Ondreja Nepelu za účelom priamej komunikácie a propagácie TRB 

medzi návštevníkmi zápasov 

d/ umožnenia doplnenia klubového webového profilu hcslovan.sk o informácie 

prezentujúce TRB najmä medzi návštevníkmi zápasov zo zahraničia 

e/ inzercie v oficiálnom zápasovom bulletine 

f/ ponuky zápasových vstupeniek bez úhrady na domáce zápasy HC SLOVAN v 

hokejovej súťaži za účelom propagácie ponuky, produktov a aktivít TRB 

 

2. zachovať logo TRB, farbu a typ písma v súlade s predlohou dodanou pri podpise tejto 

zmluvy TRB, 

3. predložiť v dostatočnom predstihu, alebo inak komunikovať TRB návrh realizačného 

riešenia zvolenej propagácie, najneskôr však 2 dni pred realizáciou propagácie tak, 

aby mohlo dôjsť k jej schváleniu TRB, 

4. odsúhlasiť realizačné riešenie zvolenej propagácie s TRB podľa vzájomne 

dohodnutých termínov, bez zbytočného odkladu, 

5. dodať TRB podklady potrebné pre spoluprácu najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy. 

C. Komunikáciu podľa tohto bodu budú za zmluvné strany realizovať nimi určené kontaktné 

osoby, ktorými sú: za TRB Mária Magdolen: maria.magdolen@tourismbratislava.com 

a za HC SLOVAN Milan Vajda: milan.vajda@hcslovan.sk. 

 

D. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť pri plnení záväzkov 

vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých 

skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si 

oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti. 

 

článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží  dva 

rovnopisy.  

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou dodatku, po 

dohode oboch zmluvných strán. 



 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle § 47a 

Občianskeho zákonníka. 

4. V prípade, že zmluvné strany nedodržia dohodnuté podmienky zmluvy, môže ktorákoľvek 

zmluvná strana od tejto zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia 

oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. V takom prípade sa práva a povinnosti 

vyplývajúce z tejto zmluvy riadia Obchodným zákonníkom. 

5. Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné 

strany príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými záväznými 

právnymi predpismi. 

6. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že zmluva 

bola uzatvorená slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú. 

 

 

V Bratislave, dňa 23.10.2015                        V Bratislave, dňa 23.10.2015  

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––     ––––––––––––––––––––––– 

za TRB                                                                             za HC SLOVAN  

   RNDr. Martin Zaťovič Maroš Krajči  

predseda krajskej organizácie         predseda predstavenstva 

 

 

 

 

 

 

        ________________________ 

         za HC SLOVAN 

           Mgr. Juraj Široký, MBA 

               člen predstavenstva 


