
Zmluva o spolupráci. 
Uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

1. Zmluvné strany 

Strana A - partner: hradv- Múzeum v Kežmarku, Hradné námestie č. 42, 06001 Kežmarok 
ÍČO: .37781227 
IČDPH: 
DIČ: .2021452323 
Bankové spojenie: 8523408300/5600 
Zastúpený: .Mgr. Erika Cintulová -riaditeľka 
spoločnosť zapísaná obchodným registrom Okresného súdu 

v odd. ..., vi.č Zriaďovacia listina Prešovského samosprávneho kraja 
(ďalej len partner) z 1. Apríla 2002 KUL-2002/000153/11 

Register M+G MK SR 6894/2004-400 RM 48/98 

Strana B - agentúra: Sales House SK s.r.o. 
Mokráň Záhon 2 
821 04 Bratislava 
IČO: 44918828 
IČ ÜPH: SK2022873644 
DIČ:2022873644 
Bankové spojenie : 262 322 8086/1100 
Zastúpený : Ing. Juraj Fábrv. konateľ 
spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I. 
v odd. Sro, vl.č. 59934/B 
(ďalej len „agentúra") 
2. Všeobecný popis situácie 
2.1 .Agentúra v spolupráci so spoločnosťou TDC Holding, a.s.. Drieňová 3, 821 01 Bratislava, 
IČO: 35706686 organizuje v období máj - august 2014 komunikačnú kampaň na produkt 
Horalky. Táto kampaň je podporená na vybraných slovenských hradoch a zámkoch na území 
Slovenskej republiky. 
2.2.Cieľom tejto kampane je podporovať návštevnosť a zvyšovať povedomie partnerov 
(slovenských hradov a zámkov) v spojení so značkou Horalky ako ambasadora turistiky na 
Slovensku. 
2.3.Komunikácia kampane ako i zmluvných partnerov (vybrané slovenské hrady a zámky) bude 
podporená priamo na vybraných hradoch a zámkoch, na webovej stránke Horaliek a špeciálne 
vytvorenej Facebookovej stránke. 

3. Predmet zmluvy a záväzky zmluvných strán 
3.1.Agentúra zrealizuje v areáli partnera 2-dňovú reklamnú akciu (roadshow) v termíne: 
25.7.2014(piatok), 23.-24.8.2014 (sobota - nedeľa) vždy v čase 9:00 - 18:00. 
3.2.prvé promomiesto - partner súhlasí s umiestnením reklamného promostánku pred vstupom do 
hradu alebo zámku partnera. Dvaja členovia tímu agentúry budú pôsobiť pri promostánku v 
kostýme ako hradná pani a rytier, ktorí informujú návštevníkov partnera o súťaži a podporujú 
okoloidúcich aby išli navštíviť hrad/zámok. 



3.3. Všetci návštevníci hradu/zámku, ktorí si zakúpia vstupenku sa môžu aktívne zapojiť do 
súťaže - hľadania pokladu: 
• Návštevníci počas prehliadky hradu hľadajú indície (písmená umiestnené na rôznych miestach v 
jednotlivých miestnostiach). Po absolvovaní prehliadky, spojením všetkých indícií sa dozvedia, 
kde sa nachádza poklad, (napr. pri studni, pod veľkou skalou, atď.) 
• Úspešní návštevníci prídu k truhlici s pokladom (označené promomiesto) a odnesú si odmenu vo 
forme - Horalky + unikátny kód na zapojenie sa do spotrebiteľskej súťaže, (prípadne vecné ceny). 
• Do ..pátracej akcie" po stopách slovenského pokladu sa budú môcť zapojiť len tí návštevníci, 
ktorí si zakúpia vstupenku na hrad. Pri kúpe vstupenky dostanú hracie pole, kde si budú môcť 
značiť jednotlivé indície. 

3.4.Návštevníci hradu/zámku partnera dostanú od hradnej pani Hraciu listinu a ceruzku a počas 
prehliadku hradu či zámku budú hľadať indície, ktoré si zapisujú do hracej listiny. Po skončení 
prehliadky by si mali pospájať poznačené indície, ktoré ich privedú k pokadu. 
3.5. Na vyznačenom druhom promomieste bude skrytý poklad, pri ktorom bude strážca pokladu. 
Strážca pokladu skontroluje vyznačené indície a zakúpený lístok na prehliadku a odovzdá odmenu 
vo forme Horalky a magnetky s obrázkom hradu či zámku na ktorom sa práve zúčastnili. Po 
nájdení pokladu sa návštevník môže prostredníctvom unikátneho kódu na hracej listine zapojiť do 
súťaže o zaujímavé ceny a www stránke Horaliek. Zároveň bude informovať návštevníkov, na 
akých hradoch a zámkoch môžu hľadať poklad. 
3.6. Partner zapojením sa do spolupráce získava tieto výhody: 
• celoslovenská propagácia partnera priamo na výrobkoch; (magnetky s obrázkami) 
• celoslovenská propagácia partnera na webovej stránke Horaliek; 
• celoslovenská propagácia vo forme uverejnenia loga správcu hradu/ zámku na hracom plániku 
• možnosť byť súčasťou unikátneho projektu zvyšovania návštevnosti Slovenských hradov a 
zámkov. 

3.7. Partner sa zaväzuje poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť agentúre pred ako i počas realizácia 
reklamnej akcie. 
3.8. Partner poskytne fotografie areálu v krivkách, aby sa dali použiť na magnetky (fotografie 
musia byť vlastníctvom hradov a zámkov aby boli rešpektované autorské práva), dalej partner určí 
a poskytne promomiesto 1 v rozpätí 2x2 metre na stánok, promomiesto 2 v rozpätí lxi meter na 
umiestnenie truhlice s pokladom, určí miesto na umiestnenie indícií v priestoroch hradov a 
zámkov, poskytne informácie o hrade/zámku, ktoré budú umiestnené na webovú stránku tejto 
akcie. Partner zodpovedá za správnosť informácii, ktoré poskytne agentúre. 
3.9. Prevzaté reklamné predmety počas realizácie akcie je partner oprávnený a povinný použiť 
výlučne na splnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
3.10. Zmluvné strany sa dohodli, že za činnosti podľa bodov 3.1. až 3.8. nebude ani jednej 
zmluvnej strane poskytnuté iné plnenie ako v tejto zmluve uvedené. 

3. Záverečné ustanovenia 

3.1 .Zmluvné strany považujú obsah tejto zmluvy za dôverný a zaväzujú sa zachovať o ňom, ako 
aj o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri plnení záväzkov vyplývajúcich im z tejto zmluvy 
mlčanlivosť voči všetkým subjektom, okrem zmluvných strán. Za porušenie tejto povinnosti je 
povinná zmluvná strana, ktorá povinnosť porušila, uhradiť poškodenej zmluvnej strane zmluvnú 
pokutu vo výške 500,- Eur. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody poškodenej zmluvnej 
strane. Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje poskytnutie informácii uvedených v tejto zmluve 
orgánom, ktoré sú na vyžiadanie takýchto informácií oprávnené zo zákona. 



3.2.Obsah tejto zmluvy a informácie, ktoré sa zmluvné strany dozvedia tvoria podľa tejto zmluvy 
obchodné tajomstvo aj po skončení platnosti zmluvy. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 
splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom 
podpisu oboma zmluvnými stranami. 

3.3.Zmluvné strany môžu zmluvu jednostranne vypovedať výlučne pri hrubom porušení 
ustanovení tejto zmluvy druhou stranou a to len písomnou formou s 14-dennou výpovednou 
lehotou. 

3.4.V prípade vypovedania zmluvy objednávateľ uhradí dodávateľovi realizovanú časť predmetu 
zmluvy. 

3.5.Všetky dodatky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme a musia obsahovať 
súhlasný prejav vôle oboch zmluvných strán 

3.6.Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli celému jej obsahu a na znak 
súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú. 

3.7.Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná 
strana obdrží dve. 

V Bratislave, dňa . . .ÁLLMAI 

V Kežmarku dňa 20.3.2014 

Mgr. Erika Cintulová 
Riaditeľka múzea. konateľ 

Sales House SK s.r.o. 

Múzeum v Kežmarku 
Hradné námestie 42 

060 01 Kežmarok 


