Zmluva o dielo
uzatvorená v súlade so zákonom číslo 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení
a

Licenčná zmluva
uzatvorená v súlade so zákonom číslo 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení
Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY
Zhotoviteľ:

indievisual media, s. r. o.
Sídlo:
Stará prešovská 10, 040 01 Košice
IČO:
47833980
DIČ:
2024109120
IČ DPH:
SK 2024109120
Bankové spojenie:
Tatrabanka a.s.
IBAN:
SK5311000000002929916172
V zastúpení:
Róbert Revák
zapísaný v OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 36002/V
(ďalej len "zhotoviteľ")

Objednávateľ:

Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu
Sídlo:
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
IČO:
42259967
DIČ:
2023476565
Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a. s.
IBAN:
SK76 7500 0000 0040 1802 6186
V zastúpení:
Ing. Tomáš Zajac, predseda krajskej organizácie
zapísaná v registri krajských organizácií cestovného ruchu vedenom
Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, č. 08557/2012/SCR
(ďalej len "objednávateľ")
Čl. II
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva sa uzatvára na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 21.6.2020, ktorú
vypracoval zhotoviteľ objednávateľovi na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky
“Produkcia video spotov“ zo dňa 17.6.2020.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa audiovizuálne dielo
podľa čl. III tejto zmluvy.
Čl. III
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa riadne vyhotovené a
kompletné audiovizuálne dielo pozostávajúce z jedného profilového video spotu pre celý región v
dĺžke 100 až 120 sekúnd a jedného pre-roll spotu v dĺžke 15 sekúnd, bližšie špecifikované a
určené v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a podľa podmienok
stanovených touto zmluvou.
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2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi
dojednanú cenu podľa čl. VIII. tejto zmluvy.
Čl. IV
VYKONANIE DIELA
1. Miestom plnenia (vykonania aj odovzdania) diela je región Bratislava a to sídlo zhotoviteľa.
Dielo bude odovzdané objednávateľovi elektronicky po zapracovaní pripomienok a následne bude
vyhotovený akceptačný protokol, ako potvrdenie o riadnom zhotovení a prevzatí diela.
2. Zhotoviteľ realizuje dielo podľa harmonogramu uvedeného v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy. Predpokladaný termín odovzdania diela je do 15.07.2020.
3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú
súčinnosť. O čas omeškania objednávateľa s poskytnutím potrebnej súčinnosti zhotoviteľovi
podľa čl. VII. v bode 3 tejto zmluvy sa posúva termín plnenia zhotoviteľa o čas omeškania
objednávateľa.
4. O prevzatí dokončeného diela v súlade s harmonogramom spíšu zmluvné strany akceptačný
protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu akceptačného protokolu oboma
zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania riadne vyhotoveného a dokončeného diela,
teda dvoch video. Vzor akceptačného protokolu tvorí prílohu č. 3, ktorá je nedeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy.
Čl. V
ZMENY DIELA
1. Návrh na zmenu diela (ďalej ako „Návrh na zmenovú požiadavku“) je akákoľvek požiadavka
objednávateľa, ktorá nie je v súlade s popisom diela špecifikovanom v prílohe č. 1 tejto zmluvy
alebo dodatkov k tejto zmluve.
2. Návrh na zmenovú požiadavku je evidovaný zhotoviteľom v Evidenčnom zozname zmenových
požiadaviek, s minimálne nasledovnými atribútmi: „Identifikátor požiadavky“, „Dátum vzniku
požiadavky“, „Kto požiadal o zmenu“, „Stručný popis požiadavky“, „Detailný popis požiadavky“,
„Stav požiadavky“ (zoznam: Zaevidovaná, Predložená na schválenie, Schválená, Zamietnutá),
„Vyjadrenie zhotoviteľa k požiadavke“, „Dátum ne/schválenia požiadavky“, „Kto schválil“. O
zaevidovaní Návrhu na zmenovú požiadavku v Evidenčnom zozname zmenových požiadaviek
spolu s jeho atribútmi zhotoviteľ bezodkladne e-mailom alebo inak písomne informuje
objednávateľa.
3. Zhotoviteľ po zaevidovaní Návrhu na zmenovú požiadavku doplní do 5 pracovných dní do
evidencie „Vyjadrenie zhotoviteľa k požiadavke“ a bezodkladne ho poskytne objednávateľovi. V
prípade, ak by zhotoviteľ z objektívnych dôvodov nemohol vo vzťahu k Návrhu na zmenovú
požiadavku poskytnúť „Vyjadrenie zhotoviteľa k požiadavke“ do 5 pracovných dní, je povinný o
tom e-mailom alebo inak písomne informovať Objednávateľa a dohodnúť primeraný náhradný
termín.
4. „Vyjadrenie zhotoviteľa k požiadavke“ musí obsahovať minimálne stanovisko zhotoviteľa o
uskutočniteľnosti navrhovanej zmeny diela, o vplyve realizácie požiadavky na cenu diela, na
harmonogram prác a kvalitu dodávaných výstupov.
5. Objednávateľ schvaľuje alebo odmieta zmeny diela schválením alebo odmietnutím Vyjadrenia
zhotoviteľa k požiadavke. Zamietnutím Vyjadrenia zhotoviteľa k požiadavke je ukončené
spracovanie Návrhu na zmenovú požiadavku. Ak objednávateľ odsúhlasí Vyjadrenie zhotoviteľa
k požiadavke s výhradami alebo pripomienkami, považuje sa to za nový Návrh objednávateľa na
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zmenovú požiadavku. Ak objednávateľ odsúhlasí Vyjadrenie zhotoviteľa k požiadavke bez
výhrad a pripomienok, podpíšu zmluvné strany Protokol o zmenách, ktorého vzor tvorí prílohu č.
4, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
6. Schválenie Návrhu na zmenovú požiadavku sa realizuje výlučne podpísaním Protokolu o
zmenách. Podpísaný Protokol o zmenách osobami oprávnenými konať za zmluvné strany sa stáva
neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy a je záväzný pre objednávateľa, aj zhotoviteľa ako právne
záväzný dodatok ku zmluve.
Čl. VI
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy a jej príloh riadne a včas. Zhotoviteľ
najneskôr do 3 (troch) týždňov po podpísaní zmluvy predloží objednávateľovi vyhotovený návrh
diela na pripomienkovanie. Predložené pripomienky obratom zapracuje a najneskôr do 1
(jedného) týždňa odovzdá riadne dokončené a zrealizované dielo.
2. Zhotoviteľ má povinnosť zistiť a definovať prekážky, ktoré by priamo alebo nepriamo mali vplyv
na zhotovenie diela a bezodkladne o nich oboznámiť objednávateľa. Zhotoviteľ vydá písomné
potvrdenie objednávateľovi o splnení si svojich povinností uvedených v čl. VII. tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ zaistí, aby jeho pracovníci dodržiavali všetky interné predpisy objednávateľa, s
ktorými boli vopred oboznámení.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje chrániť práva duševného vlastníctva objednávateľa, ako aj práva tretích
osôb, ktoré by mohli byť plnením zmluvy dotknuté.
Čl. VII
POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
1. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi
dojednanú cenu v súlade s touto zmluvou a jej príloh.
2. Objednávateľ má povinnosť zistiť a definovať prekážky, ktoré by priamo alebo nepriamo mali
vplyv na zhotovenie diela a bezodkladne o nich oboznámiť zhotoviteľa.
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť, t. j. všetky
potrebné informácie, prístupy k potrebným technickým, sieťovým a softvérovým produktom,
ktoré sú potrebné na splnenie požiadaviek v zmysle predmetu tejto zmluvy bezodkladne po
podpísaní tejto zmluvy, najmä textový odkaz a grafické náležitosti loga objednávateľa a
„Dovolenka na Slovensku dobrý nápad“. Splnenie si povinností zo strany objednávateľa,
poskytnúť všetky potrebné podklady, informácie a prístupy zhotoviteľovi, potvrdí zhotoviteľ
objednávateľovi písomne a zašle elektronicky v zmysle čl. VI. bod 2 tejto zmluvy.
4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo počas jeho zhotovovania. Objednávateľ je povinný
predložený návrh diela spripomienkovať a pripomienky bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi na
zapracovanie a vyhotovenie kompletného diela.
ČL. VIII
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Celková cena za vykonanie diela zhotoviteľom vrátane licencie je stanovená na základe
predloženej cenovej ponuky zo dňa 21.06.2020. Objednávateľ uhradí celkovú cenu za vykonanie
diela vrátane licencie vo výške 24.996,- EUR (slovom: dvadsaťštyritisíc deväťstodeväťdesiatšesť
eur), z toho DPH vo výške 4.166,- EU R a cena bez DPH vo výške 20.830,- EUR bez DPH.
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2. Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom do 15 kalendárnych dní
po podpísaní akceptačného protokolu o odovzdaní riadne dokončeného diela, ktorá musí spĺňať
všetky zákonom vyžadované náležitosti a podmienky.
3. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
4. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za Dielo vrátane zákonom stanovenej DPH v lehote
splatnosti, bezhotovostne na účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy, na základe faktúry vystavenej
zhotoviteľom.
5. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky uvedené
náležitosti a podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová
lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry na adresu objednávateľa.
6. Ak sa zmluvné strany po uzavretí tejto zmluvy dohodnú na zmene diela s dôsledkom na zmeny
ceny, sú zmluvné strany povinné podpísať dodatok k tejto zmluve, ktorý bude popisovať všetky
zmeny vo vzťahu k cene spojené so zmeneným vykonaním diela. Zmena diela bude uvedená aj v
Protokole o zmenách v súlade s čl. V. tejto zmluvy, ktorý bude podpísaný oprávnenými osobami
oboch zmluvných strán.
Čl. IX
LICENČNÁ ZMLUVA
1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Licenčnej zmluvy je poskytnutie bezodplatnej
licencie na autorské dielo, ktoré vznikne podľa tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Licencovaný
produkt“).
2. Zhotoviteľ udeľuje v súlade s ďalšími ustanoveniami tejto Licenčnej zmluvy objednávateľovi
bezodplatne časovo, vecne a územne neobmedzenú, výhradnú licenciu používať Licencovaný
produkt na verejnosti verejným vystavením a prenosom. V prípade, ak súčasťou diela je produkt
určený pre verejnú distribúciu prostredníctvom obvyklých distribučných kanálov, udeľuje
zhotoviteľ objednávateľovi bezodplatne časovo, vecne a územne neobmedzenú, výhradnú licenciu
pre túto časť Licencovaného produktu, ktorý je možné distribuovať prostredníctvom obvyklých
distribučných kanálov za podmienok dohodnutých v zmluve, pričom takáto distribúcia musí byť
realizovaná v mene objednávateľa. Licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Zhotoviteľ si
vyhradzuje všetky práva vzťahujúce sa na Licencovaný produkt, ktoré nie sú na základe tejto
Licenčnej zmluvy poskytnuté objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas, aby mal Licencovaný produkt inštalovaný na svojich
serveroch a zverejnený na svojom oficiálnom internetovom sídle.
4. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie Licencovaného produktu v
rozsahu licencie udelenej touto Licenčnou zmluvou. V prípade zániku objednávateľa prechádzajú
práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Licenčnej zmluvy na jeho právneho nástupcu.
Čl. X
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie k odstráneniu prípadných sporov
vyplývajúcich z tejto Zmluvy vzájomnou dohodou. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy,
vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky.
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2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak si zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť dodať dielo
včas a riadne v dohodnutom harmonograme uvedenom v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Tento čas sa
predlžuje o čas omeškania objednávateľa s dodaním podkladov pre plnenie zhotoviteľa podľa
tejto zmluvy.
3. Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa veci, na ktorej sa má
vykonať oprava alebo úprava, alebo miesta, kde sa má dielo vykonať alebo sprevádzkovať, a tieto
prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný písomne
oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Do dosiahnutia
dohody o zmene diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť. Ak sa zmluvné strany
v primeranej lehote nedohodnú na zmene zmluvy, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán od
zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ má nárok na cenu za časť diela, ktoré bolo vykonané do doby, než
prekážky boli identifikované a oznámené zhotoviteľovi.
4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade:
a) ak objednávateľ neplní povinnosti definované v čl. VII tejto zmluvy (a to najmä bodu 1 tohto
článku), alebo
b) zrušenia objednávateľa bez právneho nástupcu, alebo
c) vyhlásenia konkurzu na majetok objednávateľa, alebo vstupu objednávateľa do likvidácie.
5. Zhotoviteľ má právo sa domáhať všetkých nárokov na ochranu autorského práva vyplývajúcich z
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä Autorského zákona a Obchodného
zákonníka.
6. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany výslovne deklarujú, že pre prípad
omeškania objednávateľa s dodaním všetkých podkladov a informácií potrebných pre zhotoviteľa
na plnenie tejto zmluvy, sa má za to, že do splnenia povinnosti objednávateľa nie je zhotoviteľ v
omeškaní s plnením podľa tejto zmluvy.
Čl. XI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán a to
výhradne v písomnej forme.
3. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa záväzkový vzťah medzi zmluvnými stranami
spravuje ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, predovšetkým zákonnom č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy boli neplatné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných
ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá,
pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ju za
dostatočne jasnú, určitú a zrozumiteľnú, neuzatvárajú ju v tiesni a ani za nápadne nevýhodných
podmienok, pričom na znak toho, že táto zmluva zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju
podpisujú.
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Čl. XII
PRÍLOHY
Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a Licenčnej zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1: Špecifikácia Predmetu Zmluvy
Príloha č. 2: Harmonogram prác
Príloha č. 3: Vzor akceptačného protokolu
Príloha č. 4: Vzor protokolu o zmenách

V Bratislave, dňa 22. 06. 2020

Za Objednávateľa

...................................
Ing. Tomáš Zajac
predseda krajskej organizácie

V Bratislave, dňa 22. 06. 2020

Za Zhotoviteľa

...................................
Róbert Revák
konateľ spoločnosti
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Príloha č. 1
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZMLUVY
Bratislavský región je neveľký geografickým rozsahom, ale veľmi rozmanitý a bohatý na zážitky.
V dostupnej vzdialenosti je len na skok doslova all inclusive ponuka rôznorodých produktov
cestovného ruchu a dovolenkových foriem.
Video spot má zobrazovať mladú dvojicu prichádzajúcu na viacdňový pobyt/dovolenku zo Slovenska
do Bratislavy so zámerom precestovať celý región. Ťažiskom budú dynamickou formou spracované
zábery z konkrétnych aktivít a zážitkov v kľúčových lokalitách regiónu.
Vytvorenie jedného profilového video spotu pre celý región v dĺžke 100 až 120 sekúnd a jedného preroll video spotu v dĺžke 15 sekúnd. Profilový videospot musí obsahovať minimálne 80%
miest/situácií uvedených v scenári, ktorý určuje jednotlivé lokácie, produktový, príbehový
a emocionálny aspekt obsahu spotu.
Dodávateľ zároveň, okrem samotnej produkcie, zabezpečí aj postprodukciu (strih, tvorba voice overu,
packshot), a taktiež vysporiadanie autorských práv tak, aby výhradným vlastníkom diela bola KOCR
bez časového a teritoriálneho obmedzenia, s možnosťou ďalších úprav dodaného diela.
Packshot musí obsahovať záverečný textový odkaz dodaný Objednávateľom, odkaz na web stránku
„bratislavaregion.travel“, logo „Bratislava Region“, a taktiež logo „Dovolenka na Slovensku – dobrý
nápad“.
Požadovaný video formát je „.mp4”, pomer strán 16:9.
SCENÁR
Téma

Aktivita
(v zábere)

Obec
/lokalita

konkrétne miesto

1. deň, Bratislava

príchod vlakom do BA

1

MESTO

vystúpenie z vlaku s batohmi, BA,

hlav. stanica

2

MESTO

prechod mestom okolo
známych miest, ikonické
miesta v netradičných
záberoch

peši alebo turist.
vláčikom, miesta typu
Čumil, hrad,
korunovačné mesto Dóm zoznam
panovníkov na stene,
koruna na veži,...
a pod.)

3

MESTO

ubytovanie, odloženie vecí,
BA
nájdu kolobežky na chodníku
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BA

Boutique hotel
v Starom Meste

Téma

Aktivita
(v zábere)

Obec
/lokalita

konkrétne miesto

4

MESTO

(pod)večerný život v starom
meste, na nábreží Eurovea,
pohľad na Dunaj

BA

Staré Mesto, Eurovea
na tráve

5

MESTO/DUNAJ

plavba loďou, polostrov s
múzeom (dron)

Bratislava

na juh od mesta do
Čunova okolo
Danubiana

6

MESTO/DUNAJ

Plavba na člne v meste cez
centrum

Bratislava

s výhľadom na
Eurovea a staré mesto
- hrad, UFO

7

MESTO/UFO

pohľad na mesto pri západe
slnka z UFO, sky walk,

Bratislava

UFO

8

MESTO

večerná atmosféra v meste,
zábava

BA

Kláštorný pivovar,
alebo Stará tržnica

TURISTIKA/CYKLO

MTB + na lanovke
posledný záber dole kopcom

BA,
Kamzík

Koliba Bike park

10 TURISTIKA/CYKLO

strih na príchod na bikoch k
hradu Devín okolo Železnej
opony

Devín

Pod hradom, pri
pamätníku Srdce,
zvyšky hraničného
plotu

11 TURISTIKA/CYKLO

biking, prechod do Rakúska

Devínska
N. Ves

Most Slobody
(cezhraničná
destinácia)

12 VODA

príchod na bikoch surfing,
rafting...

Čunovo

Areál Divoká voda

13 VODA

Wakelake Zlaté Piesky

Bratislava

Lehátka, vlek

14 VÍNO/ VINOHRAD

podvečer prechod z BA do
M. Karpát cez Raču na
Prešporáčiku, degustácia
vína, lokálne večerné gastro

Rača

Vinárstvo (vo
vinohrade alebo v
pivnici)

15 PRESUN

vlakom zo stanice Rača,
ubytovanie, posedenie v
pivnici

príchod na
stanicu
Sv.Jur

večer príchod do
penziónu,
degustácie vo
vinárskej pivnice

2. deň Bratislava
9
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Téma

Aktivita
(v zábere)

Obec
/lokalita

konkrétne miesto

3. deň - Malé Karpaty
16 VÍNO

raňajky v penzióne, stretnutie Svätý Jur
s vinárom

Penzión Krone alebo
Renesančný dom

17 VÍNO

degustácia vo vinohrade

Svätý Jur

Wine safari

18 VÍNO/ VINOHRADY

cestou okolo Dubodomu,
netradičné ubytovanie

Svätý Jur

Dubodom

19 TURISTIKA

s ruksakmi cez vinohrady

Pezinok

vinohrady

20 TURISTIKA/MESTO

piknik, Zámocký park s
pávmi, nádvorie zámku ďalej
do mesta

Pezinok

Šimák Zámok,
zámocký park

21 MESTO

záber na múzeum, príp. pri
vinárskych lisoch v nádvorí s
pohárom vína v ruke,

Pezinok

Malokarpatské
múzeum

22 MESTO

posedenie v cukrárni

Pezinok

Mlsná Ema vedľa
múzea

prestrih /presun

stopom do Grobu

23 GASTRO/REMESLO

pečenie husi, príprava jedla s
kuchárom,

Slovenský
Grob

Prevádzka Cechu
husacinárov;

24 presun

nastúpenie SAD bus

cesta z
Grobu do
Modry

vystúpenie na námestí
v Modre, pri Štúrovi

25 REMESLO

kreatívna zábava práca s
hlinou na kruhu

Modra

Modranská majolika

26 VÍNO

pri poháriku v pivnici

Modra

vinárska pivnica v
centre

27 TURISTIKA

výstup na Homoľu,
rozhľadňa

Modra okolie

vrch a rozhľadňa
Homoľa

28 REMESLO

drevári-huncokári a rôzne
atrakcie v blízkom okolí
(bike)

Modra Piesok

okolo Zochovej chaty

29 RELAX

Wellness - záver náročného
dňa

Modra Piesok

Zochova chata
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Aktivita
(v zábere)

Téma

Obec
/lokalita

konkrétne miesto

4. deň ráno - prechod z
MK na Záhorie
30 HISTÓRIA

hrad Červený kameň
Častá
prehliadka v interiéri (v spote
jediné miesto klasickej
prehliadky)

Hrad Červený kameň

31 HISTÓRIA

sokoliari

Častá

Hrad Červený kameň

32 HISTÓRIA

Panoráma zrúcaniny hradu
alebo zámku

Plavecké
Podhradie /
Holíč

Plavecký hrad lebo
zámok v Holíči

33 MESTO

oddych po túre pri dobrom
pive v pivovare

Holíč

pivovar Wywar vo
vúrobe

34 MESTO

zábery zo Skalice

Skalica

centrum, kultúrny
dom D. Jurkoviča,
trdelník vo
františkánskom
kláštore

35 VODA

plavba houseboatom na
Baťovom kanáli

Skalica

prístav Baťov kanál

36 GOLF

na golfe

Senica

Penati Golf Resort,
Šajdikove Humence
453

37 VODA

relax pri vode, levaduľové
pole

Malé
Leváre

jazerá a kemping
Rudava
Levanduland

38 REMESLO

zvieratká, remeslá

Lozorno

Abeland gazdovska
dedinka

39 VODA/ KEMPING

relax pri ohni, prespatie v
stane

Kuchyňa

kemping

40 UBYTOVANIE

prebudenie v areáli
Slnečných jazier

Senec

Slnečné jazerá juh,

41 VODA

skočenie do vody priamo "z
chatky", plávanie

Senec

Slnečné jazerá juh,
chaty Lobster

42 VODA

paddle board

Senec

Slnečné jazerá

5. deň ráno - prechod zo
Záhoria do Senca
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Téma

Aktivita
(v zábere)

Obec
/lokalita

konkrétne miesto

43 VODA

aquapark / wellness

Senec

Slnečné jazerá Sever

44 GASTRO

Street food v areáli, langoše

Senec

Slnečné jazerá juh,
Langoše u dvojičiek

45 ZÁBAVA / ZÁŽITOK

Včelárska paseka,
Kráľová pri Včelárska paseka alebo jazda na koňoch (Hrubá Senci /
skanzen/múzeum
Borša)
včelárstva

46 VODA & CYKLO

príchod na bikoch k mólu, po Zálesie
móle ku požičovni člnkov,
splav Malého Dunaja

Mólo - Zálesie

47 LOKÁLNY PRODUKT

príchod na bicykli cez ovocné Dunajská
sady, nákup domácich
Lužná
produktov, ovocie, jablkové
šťavy,

ovocné sady

48 HISTÓRIA/RELAX

v kaštieľskom parku piknik s
ovocím, hranie FootGolf,
bazén

Tomášov

Art Hotel Kaštiel

49 UBYTOVANIE

sladké zaspanie po náročnom
dni ako v rozprávke - v
romatickom kaštieli

Tomášov

Art Hotel Kaštiel
(alternatíva odchod
vlakom domov)

50 záverečné titulky

"Snívali ste aj tento rok o allinclusive dovolenke, kde je
všetko len na skok?" (+logá)
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Príloha č. 2
HARMONOGRAM PRÁC
Plán obsahuje trvanie jednotlivých etáp projektu v týždňoch na strane Zhotoviteľa a predpokladá
súčinnosť na strane Objednávateľa.
Harmonogram prác
Etapa
oboznámenie sa so
scenárom, aktualizácia
podľa potreby,
predprodukčná fáza,
spracovanie natáčacieho
plánu
video produkcia vo
vybraných lokáciách
postprodukcia (obrazová,
zvuková, grafická)
Predpokladané trvanie spolu

Trvanie

max. 1 týždeň

max. 1 týždeň
max. 1 týždeň
max. 3 týždne
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Poznámky

Príloha č. 3
VZOR AKCEPTAČNÉHO PROTOKOLU
Akceptačný protokol
Obchodné meno:

Objednávateľ

Dátum vystavenia

Turizmus regiónu Bratislava,
krajská organizácia cestovného ruchu
Sídlo:
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
IČO:
42259967
DIČ:
2023476565
Zapísaný:
v registri krajských organizácií cestovného
ruchu vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby SR č.
08557/2012/SCR
Obchodné meno:
indievisual media, s.r.o.
Sídlo:
Stará prešovská 10, 040 01 Košice
IČO:
47833980
IČ DPH:
SK2024109120
Zapísaný:
Spol. zapísaná v OR OS Košice I,
oddiel: Sro, vložka č36002/V
.................. 2020

Práce realizované na základe Zmluvy o dielo
Zmluva o Dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom
k predmetu:
........................
zo dňa: ........................
Predmet akceptácie
Objednávateľ podpisom na tomto akceptačnom protokole potvrdzuje akceptáciu dodávky
diela identifikovaného vyššie a realizovaného zhotoviteľom.
Poznámky

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa ..........................

V ......................... dňa .........................
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Príloha č. 4
VZOR PROTOKOLU O ZMENÁCH
Protokol o zmenách
Obchodné meno:

Objednávateľ

Dátum vystavenia
Poradové číslo protokolu

Turizmus regiónu Bratislava,
krajská organizácia cestovného ruchu
Sídlo:
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
IČO:
42259967
DIČ:
2023476565
Zapísaný:
v registri krajských organizácií
cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby
SR č. 08557/2012/SCR
Obchodné meno:
indievisual media, s.r.o.
Sídlo:
Stará prešovská 10, 040 01 Košice
IČO:
47833980
IČ DPH:
SK2024109120
Zapísaný:
Spol. zapísaná v OR OS Košice I,
oddiel: Sro, vložka č36002/V
.................. 2020
..................

Práce realizované na základe Zmluvy o dielo
Zmluva o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom
k predmetu: ........................
zo dňa: ........................
Predmet protokolu
Zmenová požiadavka evidovaná v zozname Zmenových požiadaviek ako:
„Identifikátor požiadavky“: ..............
„Stručný popis požiadavky“: ..............
„Detailný popis požiadavky“: ..............
„Vyjadrenie zhotoviteľa k požiadavke“: ..............
„Dátum schválenia požiadavky“ : ..............
„Kto schválil“: ..............
Detail zmenovej požiadavky
Zmena spôsobu realizácie diela: ..............
Zmena Harmonogramu prác: ..............
Zmena ceny diela: ..............
Iné zmeny diela: ..............
Objednávateľ podpisom na tomto protokole potvrdzuje požiadavku na vykonanie zmeny diela
ako i fakt, že bol oboznámený s vplyvom realizácie tejto zmeny na harmonogram prác, cenu diela
a predmet diela a s týmito zmenami súhlasí.
Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa .........................

V ........................ dňa ........................
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