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ZMLUVA O DIELO 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v platnom znení a podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v  platnom znení  
 
 

Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

Objednávateľ:      Centrum vedecko-technických informácií SR 
Sídlo:     Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava  
Zastúpený:     prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ 
Zastúpený vo veciach zmluvných: Ing. Jana Jagnešáková 
IČO:     00151882 
IČ DPH:    SK2020798395 
DIČ:     2020798395 
Bankové spojenie :    Štátna pokladnica 
Číslo účtu:    7000064743/8180 
IBAN:     SK05 8180 0000 0070 0006 4743 
Tel, fax :    
E-mail:     

 

a 

 

Zhotoviteľ:     MIRACLE, s.r.o. 
 Registrácia:             Okr. súd Bratislava I., vl. č. 29717/B  

Sídlo:     Čečinová ulica 21/A, 821 05 Bratislava       
Zastúpený:     Ing. Miroslav Brida 
Zastúpený vo veciach technických : Ing. Miroslav Brida 
IČO:     35866365 
IČ DPH:     SK2020240739 
DIČ:      2020240739    
IBAN KÓD:    
SWIFT KÓD:    
Tel, fax :      
E-mail :      
 

uzavreli v súlade a na základe zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  platnom znení zmluvu 
o dielo (ďalej len „zmluva“. 
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Čl. II 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
2.1 Táto zmluva sa uzatvára na účely prípravy konceptu a dramaturgickej predlohy podujatia 

„Národná cena za vedu a techniku“ (ďalej aj "dielo") v rámci implementácie národného projektu 
„PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku“. 
 

2.2 Centrum vedecko-technických informácií SR je štátnou príspevkovou organizáciou napojenou na 
štátny rozpočet, ktorá je verejným obstarávateľom v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zák. 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 
 

2.3 Predmet zmluvy je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej EFRR), Operačný 
program Výskum a vývoj (číslo zmluvy: OPVaV/N/6/2013, OPVaV/N/7/2013, ITMS kódy: 
26220220181, 26240220085), v rámci realizácie národného projektu „PopVaT – Popularizácia 
vedy a techniky na Slovensku“.  

 

 
Čl. III 

PREDMET ZMLUVY 
 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie konceptu a dramaturgickej predlohy podujatia „Národná 
cena za vedu a techniku“. Súčasťou zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi popis 
reprezentačného priestoru, návrh scény a výzdoby prislúchajúcich priestorov, vytvorenie návrhu 
programu (spolu s návrhom účinkujúcich a moderátorov), návrhu realizácie sprievodných 
podujatí a návrhu na produkčné a postprodukčné spracovanie.  Predmet zmluvy je podrobne 
špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. 

 
3.2 Predmetom tejto zmluvy je taktiež záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi odplatu 

spôsobom, v rozsahu a za podmienok uvedených v Článku VI a VII  tejto zmluvy. 
 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy riadne a včas a bez zbytočného odkladu 
upovedomiť objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na 
plnenie zmluvy. 

 
3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a jej príloh 

s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov a v súlade so záujmami objednávateľa. Zhotoviteľ sa 
tiež zaväzuje odovzdať dielo objednávateľovi v lehote uvedenej v Článku IV tejto zmluvy.  
 

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť nevyhnutnú na riadne plnenie 
záväzkov poskytovateľa vyplývajúcich zo zmluvy a jej príloh.  

 
 

 
Čl. IV 

MIESTO A ČAS PLNENIA, ODOVZDANIE DIELA 
 

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy  je sídlo objednávateľa.  
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4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo objednávateľovi  na schválenie do jedného mesiaca odo 

dňa účinnosti tejto zmluvy. V prípade, ak dielo predložené zhotoviteľom objednávateľ neschváli, 
zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať dielo, ktorá je v súlade s požiadavkami 
a pripomienkami objednávateľa do troch pracovných dní odo dňa jeho vrátenia objednávateľom. 
Po schválení diela objednávateľom sa odovzdanie diela sa osvedčí písomným Preberacím 
protokolom o odovzdaní konceptu a dramaturgickej predlohy podujatia – „Národná cena za vedu 
a techniku“ podpísaným oboma zmluvnými stranami (Príloha č. 3).      

 
4.3 Preberací protokol vyhotovený podľa predchádzajúceho bodu tohto článku je neoddeliteľnou 

súčasťou zmluvy.  
 
 

Čl. V 
LICENCIA 

 
5.1 Zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie diela a to 

v celku alebo akejkoľvek časti diela, nasledovným spôsobom: 
 

a) použitie časti diela pre potreby vytvorenia iného diela, 
b) úpravu, modifikáciu, zdokonaľovanie a dopĺňanie diela. 

 
5.2 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu, v neobmedzenom územnom a vecnom rozsahu a na 

celú dobu trvania majetkových autorských práv k dielu.  
 

5.3 Zhotoviteľ udeľuje oprávnenie objednávateľovi udeliť súhlas (sublicenciu) na použitie diela 
v rozsahu uvedenom v bode 5.1 tretím osobám. 

 
5.4 Dielo je ako predmet autorského práva chránené Autorským zákonom. 

 
5.5 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na použitie diela spôsobom podľa bodu 5.1 

a sublicenciu podľa bodu 5.3 bezodplatne.  
 

5.6 Zhotoviteľ  ako osoba vykonávajúca majetkové práva k autorskému dielu, ktoré je predmetom 
tejto zmluvy vyhlasuje, že ku dňu prechodu vlastníckeho práva na objednávateľa vyporiada 
všetky majetkové autorské práva, že má právo uzatvoriť licenčnú zmluvu a vykonávať majetkové 
práva autorov v rozsahu vymedzenom v zmluve.  

 
5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ak sa preukáže nepravdivé vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku, 

z takéhoto dôvodu nahradiť objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorá objednávateľovi vznikne 
v dôsledku nepravdivého vyhlásenia a uplatnených nárokov tretích osôb, a to v plnej výške a bez 
akéhokoľvek obmedzenia.  

 
5.8 Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje pred odovzdaním diela na svoje vlastné náklady a výdavky 

neodkladne obstarať pre objednávateľa od autorov alebo osôb vykonávajúcich majetkové práva 
autorov (tretích osôb) súhlas na používanie jednotlivých plnení dodaných, poskytnutých, 
vykonaných a/alebo vytvorených  tretími osobami pre objednávateľa na splnenie tejto zmluvy 
alebo upraviť jednotlivé plnenia dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené  
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zhotoviteľom, jeho subdodávateľom alebo tretími osobami  na splnenie tejto zmluvy tak, aby sa 
už ďalej neporušovali autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného 
vlastníctva tretej osoby, alebo nahradiť jednotlivé plnenia dodané, poskytnuté, vykonané  
a/alebo vytvorené zhotoviteľom, subdodávateľom alebo tretími osobami na splnenie tejto 
zmluvy rovnakými alebo aspoň takými plneniami, ktoré majú podstatne podobné kvalitatívne, 
operačné a technické parametre a funkčnosti, alebo aj sa jedná o plnenie poskytnuté na základe  
licencie tretej osoby, taký nárok vyriešiť v súlade s tým, čo pre taký nárok stanovujú jej licenčné 
podmienky. 

 
5.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť 

akékoľvek a všetky náklady a výdavky, ktoré vznikli/vzniknú objednávateľovi v súvislosti 
s uplatnením nárokov tretej osoby. 

 
5.10 Objednávateľ sa zaväzuje neodkladne informovať zhotoviteľa o každom nároku vznesenom 

treťou osobou a bude v súvislosti s takým nárokom postupovať podľa primeraných pokynov 
zhotoviteľa a tak, aby sa predišlo vzniku, prípadne zvýšeniu škôd, nevykoná smerom k takej 
tretej osobe žiaden úkon, v dôsledku ktorého by sa postavenie tretej osoby v súvislosti s takým 
uplatnením nároku zlepšilo a zhotoviteľovi vystaví plnú moc potrebnú na to, aby sa voči tretej 
osobe mohol v zastúpení objednávateľa účinne takému nároku brániť a s takou treťou osobou 
o urovnaní sporu rokovať, a aj inak postupovať tak, ako je potrebné v záujme ochrany práv 
oboch zmluvných strán. 

 
Čl. VI 
CENA 

 
6.1 Cena je stanovená v súlade so  zák. č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, a vyhláškou MF SR č. 

87/1996 Z.z., ktorou sa tento zákon vykonáva, a týmto spôsobom zostavená cena je cena 
maximálna a neprekročiteľná. 
 

6.2 Cena za zhotovenie diela je špecifikovaná v Prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. 

 
6.3 Nárok na zaplatenie ceny za dielo podľa tejto zmluvy a jej príloh vzniká zhotoviteľovi až po 

riadnom odovzdaní diela objednávateľovi potvrdenom Preberacím protokolom o odovzdaní 
konceptu a dramaturgickej predlohy podujatia – „Národná cena za vedu a techniku“ podpísaným 
oboma zmluvnými stranami. 

 
Čl. VII 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
7.1 Zmluvné strany sa dohodli, cena za dielo podľa tejto zmluvy a jej príloh bude uhradená 

bezhotovostným prevodom v prospech účtu objednávateľa uvedenom v záhlaví tejto zmluvy. Za 
deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň, keď bude platená čiastka odpísaná z účtu 
objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 
 

7.2 Cena za dielo bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Neoddeliteľnou 
súčasťou faktúry je aj kópia Preberacieho protokolu o odovzdaní konceptu a dramaturgickej  
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predlohy podujatia – „Národná cena za vedu a techniku“ podpísaného oboma zmluvnými 
stranami.  

 
7.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zák. č. 222/2004 Z. z. 

v platnom znení. Vystavená faktúra musí obsahovať tieto minimálne náležitosti: obchodné meno 
a sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa, meno, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň  
 odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť 
platba poukázaná, názov podpornej služby, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu 
celkom vrátane DPH, názov projektu, ITMS kódy, podpis oprávnenej osoby. 

 
7.4 Lehota splatnosti faktúry vystavenej zhotoviteľom je 30 dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. Vzhľadom k tomu, že predmet zmluvy je financovaný z prostriedkov EFRR, 
dlhšia lehota splatnosti faktúry môže byť dojednaná medzi zmluvnými stranami v súlade s § 340b 
ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení. 

 
7.5 Ak objednávateľ zistí nesprávnosť alebo neúplnosť faktúry predloženej zhotoviteľom, 

objednávateľ je oprávnený vyzvať zhotoviteľa, aby nedostatky opravil alebo doplnil. Zhotoviteľ je 
povinný opätovne doručiť faktúru s prílohami bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od 
ich vrátenia objednávateľom. Po opätovnom doručení faktúry zhotoviteľom plynie lehota jej 
splatnosti odznova.  

 
 

Čl. VIII 
ZMLUVNÁ POKUTA A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

8.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry má 
zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý, 
i začatý deň omeškania max. do 25% ceny príslušnej časti predmetu diela. 
 

8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy má objednávateľ právo na 
uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% zo zmluvnej ceny za každý, i začatý deň omeškania 
maximálne do 25% celkovej zmluvnej ceny podľa Článku VI tejto zmluvy. 

 

8.3 Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného alebo 
opakovaného porušenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.  

 

8.4 Zmluva zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej 
strane s uvedením dôvodu odstúpenia. 

 

 

Čl. IX 
VÝPOVEĎ 

 

9.1  Objednávateľ je oprávnený túto zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. 
Zmluva zaniká uplynutím jedného mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej 
zmluvnej strane doručená písomná výpoveď. 
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9.2 Okamihom doručenia písomnej výpovede zanikajú vzájomné záväzky zmluvných strán 
vyplývajúce zo zmluvy a jej príloh a každá zmluvná strana má nárok na úhradu všetkých nákladov, 
ktoré vynaložila do okamihu vypovedania zmluvy.  

 
 

Čl. X 
DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ, POVERENÉ OSOBY 

 

10.1 Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto 
zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou preukazujúcou doručenie na 
adresu určenú podľa bodu 10.2 tohto článku, doručenie kuriérom, faxom, e-mailom alebo 
osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, 
v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo 
v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou 
zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne 
zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ 
alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde. 

 

10.2 Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty, faxom alebo e-mailom sa použijú adresy 
a kontaktné údaje zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej 
strane adresát písomnosti pred odoslaním písomnosti oznámil nové adresy a nové kontaktné 
údaje, resp. novú adresu určenú na doručovanie písomností. 

 

10.3 V prípade akejkoľvek zmeny adresy alebo kontaktných údajov určených na doručovanie 
písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana 
zaväzuje o zmene adresy a kontaktných údajov bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú 
stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa a nové kontaktné údaje 
riadne oznámené zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti. 

 

10.4 Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou doru-
čuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 
12.2 alebo bodu 12.3 tohto článku, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia 
zdržuje. 

 

10.5 Poverenou osobou na strane objednávateľa bude: 

Ing. Jana Jagnešáková 

Poverenou osobou na strane zhotoviteľa bude: 

Ing. Miroslav Brida 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Strana 7 z 11 

 

 

 
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej 

republiky 
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

 
 

Čl. XI 
OSOBITNÉ DOJEDNANIA VYPLÝVAJÚCE Z POVAHY ZDROJA 
FINANCOVANIA Z FONDOV EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA 

 

11.1 Zhotoviteľ je povinný  strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly   
          orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 o pomoci a  
          podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a podľa  
          článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 resp. subjektom a osobám povereným  
          oprávnenými orgánmi podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 a podľa článku 59 a nasl. nariadenia  
          Rady (ES) 1083/2006 na výkon kontroly. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti  
          pri výkone kontroly neprináleží poskytovateľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie.  

 

11.2  Zhotoviteľ je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia zákazky na základe  
          požiadavky objednávateľa alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb,  
          dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia  
          požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tohto bodu zmluvy. Za účelom  
          preventívneho riešenia problémov spojených s preukazovaním realizácie tejto zákazky je  
          oprávnený požadovať tieto podklady aj objednávateľ.  
 

11.3  Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany  
          zhotoviteľa sa bude považovať za závažné porušenie tejto zmluvy.  

 

11.4  V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania  
           požadovaných podkladov zo strany zhotoviteľa, je povinný zhotoviteľ túto škodu nahradiť  
           v plnej miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne  
           záväzných predpisoch pre implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v  
           programovom období 2007-2013 do 31. augusta 2020. 

 

 
Čl. XII 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

12.1 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. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako 
aj faktúry vyplývajúcej z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy 
vrátane jej príloh v plnom rozsahu. 

 

12.2 Jednotlivé články tejto zmluvy budú doplňované, upravované alebo rušené vzájomne 
dohodnutými písomnými, číslovanými dodatkami, ktoré budú podpísané zástupcami oboch strán 
vo veci zmluvnej. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

 

12.3 Účinnosť dodatkov nastane deň po ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 
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12.4 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, ostatné 
ustanovenia zmluvy nie sú touto neplatnosťou dotknuté a ostávajú v platnosti. Namiesto 
neplatného ustanovenia sa vzťahy zmluvných strán upravené touto zmluvou budú spravovať 
príslušnými platnými právnymi predpismi. 

 
 

12.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

 

12.6 Zmluva nadobúda účinnosť deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 
 

12.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní 
obdrží dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia. 

 

12.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli 
a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

 

 

Zoznam príloh: 1. Príloha č. 1 – Opis predmetu zmluvy 

  2. Príloha č. 2 – Cena predmetu zákazky 

  3. Príloha č. 3 – Preberací protokol 

 

 

 
V Bratislave, dňa ________________ 
 
 

 

______________________ 

za objednávateľa 

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 
generálny riaditeľ CVTI SR 
hlavný manažér projektu 

Centrum vedecko-technických informácií 
Slovenskej republiky 

______________________ 

za zhotoviteľa 

Ing. Miroslav Brida 
konateľ 

MIRACLE, s.r.o. 
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Príloha č. 1 
 
Opis predmetu zmluvy 
 
Podujatie Národná cena za vedu a techniku sa uskutoční v rámci realizácie národného projektu 
PopVaT – popularizácia vedy a techniky na Slovensku. Podrobnosti k podujatiu: 
 

1. Podujatie by sa malo uskutočniť vo vysoko reprezentatívnych priestoroch, pre minimálne 400 
divákov, so zabezpečeným parkovaním pre užší okruh organizátorov, ocenených 
a významných hostí. Priestory by mali byť uspôsobené na inštaláciu potrebnej svetelnej, 
zvukovej a kamerovej techniky. 
 

2. Z celého podujatia bude urobený záznam, ktorý odvysiela televízia s celoslovenskou 
pôsobnosťou. 

 
3. Súčasťou programu musí byť  

 Príhovor ministra školstva vedy, výskumu a športu SR,  

 Odovzdávanie ceny v kategórii Osobnosť vedy a techniky (1 cena) 

 Odovzdávanie ceny v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky (6 cien) 

 Odovzdávanie ceny v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov (1 cena) 

 Odovzdávanie ceny v kategórii Popularizátor vedy (1 cena) 

 Odovzdávanie ceny v kategórii Vedecko-technický tím roka (1 cena) 
V rámci ocenení budú 3 (resp .5) nominované osobnosti, z ktorých jedna cenu vyhrá. 
O každej osobnosti by mala byť natočená krátka dokrútka.   

Samotný koncept a dramaturgická predloha by mala zohľadňovať všetky hore uvedené požiadavky a 
zároveň 

- popis reprezentačného priestoru 
- návrh scény a výzdoba prislúchajúcich priestorov 
- návrh programu (spolu s návrhom na účinkujúcich a moderátorov) 
- návrh realizácie sprievodných podujatí 
- návrh na produkčné a postprodukčné spracovanie 
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Príloha č. 2  
 
Cena predmetu zákazky 
 
 
 

Predmet plnenia Cena v € bez DPH Výška DPH v € Cena v € s DPH 

 
Príprava konceptu 

a dramaturgickej 

predlohy podujatia 
 

19 000,- 3 800,- 22 800,- 
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Príloha č. 3 
 
Preberací protokol o odovzdaní konceptu a dramaturgickej predlohy podujatia – „Národná 
cena za vedu a techniku“ 
 
 

Názov projektu: PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku  

Operačný program: Výskum a vývoj  

ITMS KONV: 26220220181 

ITMS RKZ: 26240220085 

Aktivita projektu: 

(číslo a názov) 

Aktivita 1.1 Popularizácia vedy a techniky so zameraním na širokú 

verejnosť, mládež a vedeckú komunitu 

2. etapa aktivity 1.1  2. etapa – realizačná: 03/2013 – 10/2015 

Názov zmluvy: 
Zmluva o dielo – Príprava konceptu a dramaturgickej predlohy podujatia 

Národná cena za vedu a techniku 

Číslo zmluvy:  

Dátum zverejnenia 
zmluvy: 

 

Dátum účinnosti zmluvy:  

Objednávateľ:  

(prijímateľ NFP) 

 

Centrum vedecko-technických informácií SR 

Bratislava 811 04,  Lamačská cesta 8/A 

 

Zhotoviteľ:  

Predmet prevzatia: 
Koncept a dramaturgická predloha podujatia Národná cena za vedu a 

techniku 

 
 

Potvrdenie o akceptovaní 

 

Za objednávateľa: 

 

Za zhotoviteľa: 

Meno 

 

 Meno  

Podpis 

 

 

 

Podpis  

Miesto 

a dátum 

 Miesto 

a dátum 

 

 




