
Zmluva o prenájme predmetov na výstavu „Jozef Murgaš – komunikácia včera a dnes“ 
Uzavretá medzi stranami 

 
 

Prenajímateľ:  PaeDr. Miroslav Horník 
rodné číslo:   
dátum narodenia:   
miesto narodenia:  Trnava 
stav:      
trvalý pobyt:  91943 Cífer 
číslo OP:   
bankové spojenie:  
číslo účtu v banke:  
Telefón:    
E-mail :   miro.hornik@gmail.com   
    
a  
 
Nájomca:   CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR 
Zodpovedné pracovisko: Národné centrum pre popularizáciu 

vedy a techniky v spoločnosti 
Sídlo:    Lamačská cesta 8/A; 811 04 Bratislava 
Právna forma: štátna príspevková organizácia 
Štatutárny zástupca: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ 
Vedúci odboru:  Mgr. Andrea Putalová, vedúca Národného centra pre popularizáciu 

vedy a techniky v spoločnosti 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu: 7000064743/8180 
IČO: 151 882 
DIČ:  2020798395 
Zodpovedný pracovník  
vo veciach realizácie zmluvy: Mgr. Patrícia Stanová 
Funkcia: Odborný referent 
Kontakt:    02/69 253 129; patricia.stanova@cvtisr.sk 

https://www.vedatechnika.sk 
www.cvtisr.sk 

 

Článok 1. 

Predmet zmluvy 

1. Prenájom predmetov na výstavu „Jozef Murgaš – komunikácia včera a dnes“ v čase od 28.5.2012 
do 15.9.2012. Výstava bude otvorená v priestoroch nájomcu v pondelok až piatok od 9:00 do 16:00.  
2. Zoznam predmetov je uvedený v prílohe č. 1 – Zoznam predmetov.  
 

https://www.vedatechnika.sk/�
http://www.cvtisr.sk/�


Článok 2. 

Cena a platobné podmienky 

1. Nájomca uhradí prenajímateľovi 500 € za prenájom predmetov výstavy podľa zoznamu predmetov 
v prílohe č. 1 v termíne uvedenom v čl. 1. 

2. Úhrada nájomného za predmet nájmu bude prenajímateľovi zrealizovaná na základe tejto zmluvy 
formou bezhotovostnej úhrady na účet , a to v lehote do 30 dní od nadobudnutia platnosti zmluvy.  

Článok 3. 

Ďalšie dohodnuté podmienky 

Prenajímateľ  

1. Poskytne exponáty podľa zoznamu predmetov (príloha č. 1).  
2. Zabezpečí sprievodný text k jednotlivým exponátom. 
3. Zaučí dozorcov a animátorov nájomcu.  
4. Vyhlasuje, že všetky exponáty budú v deň začatia prenájmu pripravené na vystavenie, prípadne 

použitie.  
 
Nájomca 
 
1. Zabezpečí prepravu predmetov výstavy do budovy CVTI SR. 
2. Inštaláciu výstavy vo svojich priestoroch na vlastnom zariadení.  
3. Vystavovanie exponátov a zabezpečenie dozorcov a animátorov v čase ohlásených návštev 

veľkých skupín návštevníkov. Zabezpečenie stráženia výstavy v čase nižšej frekvencie 
návštevníkov. 

4. Bežnú údržbu exponátov. 
5. Demontáž výstavy a v prípade potreby dočasné uschovanie demontovaných predmetov.  
6. Odvoz demontovaných exponátov na miesto vyzdvihnutia.  

Článok 4. 

Záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 206/2009 Z. z. v znení 
neskorších predpisov a ďalšími ustanoveniami príslušných právnych predpisov SR. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva 
nezverejní platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. 

3. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom 



vestníku. Prenajímateľ berie na vedomie povinnosť nájomcu na zverejnenie tejto zmluvy 
a svojím podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu  

4. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v tejto zmluve, je požičiavateľ oprávnený výpožičku 
zrušiť s okamžitou platnosťou. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto 
zmluvy, budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, že sa nepodarí 
nájsť v danom spore vyhovujúce riešenie, zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú vzájomný 
spor riešiť v súlade so zák. č. 420/2004 Z. z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

6. Zmeniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy dodatky tejto zmluvy sú platné len v písomne,  formou 
očíslovaných dodatkov, ktoré nadobudnú platnosť a účinnosť podpisom oprávnených zástupcov 
oboch zmluvných strán. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím 
obmedzená. 

8. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana 
dostane dve vyhotovenia. 

 

 

 

V Bratislave dňa 22.5.2012 

 

 

 

nájomca      prenajímateľ 

 

.............................................    ..................................... 

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,    PaedDr. Miroslav Horník 
 riaditeľ 
  



Príloha č. 1 
ZOZNAM PREDMETOV 

 
 
Exponát  Popis  Poznámky 

č. 1 VXW020 Druhá československá 
prenosná celotranzistorová 
rádiostanica (vrecková) cca 
1972,  3 kanálová 
s moduláciou FM 

č. 2 CB1 kanál Rádiostanica pre občianske 
použitie cca 1970, má jeden 
pracovný kanál a moduláciu 
AM  

č. 3 Dalibor Páskový ďalekopis systému 
štart/stop používajúci  
medzinárodnú abecedu 
MTA2, vznik začiatkom 50-
tych rokov 

č. 4 Delfín VKV (145 MHZ) zameriavací 
prijímač pre rádioamatérsky 
rádiový orientačný beh, 
nazývaný aj Hon na lišku 

č. 5 Hradišťan Letecká rádiostanica pre 
športové a malé motorové 
lietadlá, 10 kanálová 

č. 6 Junior Zameriavací prijímač pre 
„Hon na lišku“ v pásme 3,5 
MHz pre najnižšiu kategóriu 

č. 7 LS4 Letecká rádiostanica pre 
vetrone a malé športové 
lietadlá, tranzistorová 
s jedinou elektrónkou. 4 
kanály 

č. 8 M160m Prijímač – vysielač „Moderný 
viacboj telegrafistov“, 
prevádzka iba morzeovkou 
(CW) 



č. 9 MC mikro Vozidlová rádiostanica pre 
profesionálne použitie 
(sanita, taxi....) 16 kanálov 
prevádzka FM 

č. 10 Meteor Prvý československý prijímač 
– vysielač pre „moderný 
viacboj telegrafistov“ 
prevádzka iba morze (CW) 
cca 1973 

č. 11 Minifox Univerzálny vysielač pre „Hon 
na lišku“ pre pásma 3,5 a 145 
MHz 

č. 12 Orlík Prvá československá 
prenosná rádiostanica pre 
civilné použitie. Prevádzka 
AM, jeden kanál, vznik 1952  

č. 13 PS31 Posledná československá 
rádiostanica  pre policajné 
použitie s možnosťou 
maskovanej prevádzky 

č. 14 R105 Sovietska povojnová 
vojenská rádiostanica, vznik 
cca 1948, prevádzka FM  

č. 15 Racek Československá rádiostanica 
pre civilné použitie, 3 kanály, 
prevádzka FM 

č. 16 ROB80 Prijímač pre „Hon na lišku“ 
strednej triedy v pásme 3,5 
MHz 

č. 17 TP25 Poľný telefón pre armádne 
použitie, vznik cca 1947, 
systém miestnej batérie MB 

č.18 Kenwood TS-130V Rádioamatérska rádiostanica 
ktorá bude aspoň občas 
v prevádzke pod značkou 
rádioklubu Jozefa Murgaša 
OM3KJF 
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