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Z m l u v a   o  v ý p o ž i č k e   č.    3/2019 

uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov  
 

Čl. 1 
 Zmluvné strany 

Požičiavateľ  Vypožičiavateľ 

Organizácia:  
Matice slovenská  
 
Organizačný útvar:  
‐/‐ 

Organizácia: 
Rozhlas a televízia Slovenska  
 
 
OZ Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 817 55 Bratislava

Sídlo:   
Pavla Mudroňa 1, 036 01  Martin 

Sídlo: 
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
 

Štatutárny orgán:  
JUDr. Marián Gešper, predseda MS 
Mgr. Maroš Smolec, správca MS 

Štatutárny orgán: PhDr. Jaroslav Rezník, 
generálny riaditeľ 
 
 

IČO: 00 179 027  IČO: 47 232 480

Zamestnanec oprávnený konať vo veciach 
realizácie zmluvy:   
PaedDr. Branislav Kohút, riaditeľ Technicko‐ 
investičného útvaru MS 
tel.: 0915 988 896 
e‐mail: branislav.kohut@matica.sk 

Zamestnanec oprávnený konať vo veciach 
realizácie zmluvy: Mgr. Vincent Štofaník  
Projektový manažér RTVS  
 
tel.: 0919 246 100   
email: vincent.stofanik@rtvs.sk 

 

Čl. 2 
 Predmet  zmluvy 

1. Predmetom  zmluvy  je  výpožička  zbierkových  predmetov  požičiavateľa  –  obrazov  Vincenta 
Hložníka  uložených  v MS Martin  a  uvedených  v prílohe  č.  1  tejto  zmluvy  (ďalej  len  „predmet 
výpožičky“) na dočasné bezodplatné užívanie vypožičiavateľom. 

2. Veci,  tvoriace  predmet  výpožičky  sú  nepoškodené  a spôsobilé  na  dočasné  užívanie  na  účel 
uvedený v Čl. 3 tejto zmluvy. 

3. Požičiavateľ  vyhlasuje,  že  je  oprávnený  nakladať  so  zbierkovými  predmetmi  a uzatvoriť  túto 
zmluvu. 
 

Čl. 3 
 Účel výpožičky 

1. Predmet výpožičky sa vypožičiava za účelom  jeho verejného vystavenia v rámci podujatia „100. 
výročie narodenia Vincenta Hložníka“.   

2. Zmena účelu výpožičky je neprípustná. 
 

Čl. 4 
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 Doba trvania výpožičky a skončenie 
1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v trvaní jedného roka počnúc dňom nadobudnutia 

účinnosti  tejto  zmluvy.  V prípade  zhodného  záujmu  zmluvných  strán  sa  doba  výpožičky môže 
písomným dodatkom predĺžiť. 

2. Vypožičiavateľ  je  oprávnený  prevziať  predmet  výpožičky  od  požičiavateľa  v prvý  deň  doby 
výpožičky a je povinný ho vrátiť požičiavateľovi v posledný deň výpožičky.  

3. Požičiavateľ  si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetu výpožičky pred  skončením doby 
výpožičky,  ak  ich  potrebuje  pre  svoje  účely,  a  to  do    5  dní  od  doručenia  výzvy  na  vrátenie 
predmetu výpožičky požičiavateľovi.  

4. Požičiavateľ  je  oprávnený  požadovať  okamžité  vrátenie  predmetu  výpožičky  a/alebo  priamo 
odobrať vypožičiavateľovi predmet výpožičky, ak ho užíva v rozpore s podmienkami tejto zmluvy 
a/alebo  ak  hrozí  poškodenie,  zničenie,  strata  alebo  odcudzenie  predmetu  výpožičky 
a vypožičiavateľ neurobí nevyhnutné opatrenia na zabránenie tejto hrozby. 
 

Čl. 5 
Podmienky výpožičky 

1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje predmet výpožičky užívať v súlade s podmienkami stanovenými touto 
zmluvou.  

2. Predmet  výpožičky  sa  bude  počas  doby  výpožičky  nachádzať  na  adrese:  Slovenský  rozhlas, 
Mýtna 1, 817 55 Bratislava. 

3. Akúkoľvek zmenu miesta umiestnenia predmetu výpožičky je vypožičiavateľ oprávnený realizovať 
až  po  predchádzajúcom  písomnom  súhlase  požičiavateľa.  To  neplatí,  ak  zmena  miesta  
umiestnenia  predmetu  výpožičky  je  spôsobená  okolnosťami  vis  major,  túto  skutočnosť  je 
vypožičiavateľ povinný bezodkladne písomne oznámiť požičiavateľovi.  

4. Vypožičiavateľ je povinný: 
a) vykonať  a zabezpečiť  všestranné  bezpečnostné  opatrenia  pri  premiestňovaní  a dočasnom 

umiestnení  a vystavení  predmetu  výpožičky  tak,  aby  nedošlo  k poškodeniu,  zničeniu,  
zámene, strate alebo odcudzeniu vecí, 

b) zabezpečiť  ochranu  predmetu  výpožičky  počas  trvania  jeho  vystavenia  pred  poškodením, 
stratou,  odcudzením  alebo  zničením  a  oznámiť  požičiavateľovi  bezodkladne  každú  zmenu, 
ohrozenie, poškodenie, odcudzenie alebo stratu predmetu výpožičky, 

c) zabezpečiť optimálne klimatické, svetelné a bezpečnostné podmienky v priestore dočasného 
užívania predmetu výpožičky, 

d) zamedziť nepovolenej manipulácii s predmetom výpožičky neoprávnenými osobami, 
e) vypožičiavateľ zodpovedá za všetky škody (krádež, stratu, zničenie a za iné poškodenia), ktoré 

vznikli  na  predmete  výpožičky  v dobe  od  jeho  prevzatia  od  požičiavateľa  až  do  času  jeho 
vrátenia (odovzdania) požičiavateľovi. Ak dôjde k poškodeniu alebo znehodnoteniu predmetu 
výpožičky,  vypožičiavateľ  je  povinný  predmet  výpožičky  vrátiť  požičiavateľovi  a zároveň  je 
povinný uhradiť požičiavateľovi  škodu v rozsahu a vo výške určenej požičiavateľom, pričom 
náhrada  tejto  škody  pozostáva  z  nákladov  na  reštaurovanie  a  príslušnej  straty  hodnoty    
a môže byť maximálne vo výške stanovenej poistnej sumy/hodnoty uvedenej v prílohe č. 1. V 
prípade  straty,  zničenia  alebo  odcudzenia  predmetu  výpožičky  je  vypožičiavateľ  povinný 
uhradiť požičiavateľovi škodu v plnej výške, v prípade, že na predmete výpožičky hrozí škoda, 
vykonať  nevyhnutné  opatrenia  na  zabránenie  vzniku  škôd,  vzniknutú  škodu  na  predmete 
výpožičky  bezodkladne  oznámiť  požičiavateľovi,  poskytnúť  požičiavateľovi  súčinnosť   



ZM............ 

3 
 

potrebnú  na  objasnenie  príčin  vzniku  škody  jej  pôvodcu  a výšky  a nahradiť  požičiavateľovi 
vzniknutú škodu v plnej výške,  

f) predmet výpožičky na svoje vlastné náklady poistiť pre prípad poškodenia, straty či krádeže, 
g) umožniť požičiavateľovi vykonať kontrolu nakladania s predmetom výpožičky ako aj kontrolu 

zabezpečenia ochrany a starostlivosti o predmet výpožičky. 
5. Predmet  výpožičky  bude  vypožičiavateľovi  odovzdaný  na  základe  písomného  protokolu 

o odovzdaní  predmetu  výpožičky  na  dočasné  užívanie.    Vrátenie  predmetu  výpožičky 
požičiavateľovi bude potvrdené písomným  protokolom o vrátení dočasne užívaných zbierkových 
predmetov. Miestom prevzatia a odovzdania predmetu výpožičky je Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 
817 55 Bratislava. 

6. Prevoz  predmetu  výpožičky  zabezpečí  požičiavateľ  vlastným motorovým  vozidlom  a  na  svoje 
náklady.  

7. Vypožičiavateľ  nesmie  bez  predchádzajúceho  písomného  súhlasu  požičiavateľa  s predmetom 
výpožičky  akýmkoľvek  spôsobom  disponovať,  najmä  tento  premiestňovať  alebo  ho  ďalej 
prenajímať, resp. požičiavať ďalším osobám. 

8. Vypožičiavateľ  nesmie  na  predmete  výpožičky  realizovať  žiadne  zmeny  a zásahy  za  účelom 
upevnenia  nápisu,  napr.  prilepenie,  atď.  Na  predmete  výpožičky  nesmú  byť  vykonávané  ani    
žiadne  reštaurátorské  práce.  Vypožičiavateľ  môže  výnimočne  zabezpečiť  čistenie  predmetu 
výpožičky  výlučne  prostredníctvom  reštaurátora,  a to  len  po  predchádzajúcej  dohode 
s požičiavateľom. 

9. Požičiavateľ bezplatne poskytne vypožičiavateľovi fotografický materiál v elektronickej podobe za 
účelom realizácie a propagácie podujatia, ak o tento vypožičiavateľ požiada. 

10. Vypožičiavateľ môže  uverejniť  predmet  výpožičky  (jeho  snímky)  vo  filme  a televízii  v rámci 
podujatia  a to  konkrétne  v priamom  prenose  RTVS za  podmienky,  že  bude  spomenuté 
poďakovanie vypožičiavateľa za výpožičku zbierkových predmetov požičiavateľovi.   

11. Vypožičiavateľ  nesmie  vyhotovovať  pohľadnice,  tlačoviny,  diapozitívy,  fotografie  a  iné   
reprodukcie predmetu výpožičky a je povinný zabezpečiť, aby sa tieto nevyhotovovali ani žiadnou 
treťou osobou. 

12. Vypožičiavateľ  zodpovedá  za  dodržanie  autorských  práv  k dielam,  ktoré  tvoria  predmet    
výpožičky. 

13. Vypožičiavateľ sa zaväzuje na plagáte a pozvánke, ktoré k podujatiu vydá, uviesť požičiavateľa (aj 
jeho logo) ako poskytovateľa vystavených predmetov. 

14. Vypožičiavateľ  je  povinný  pri  fotografiách  predmetov  zapožičaných  požičiavateľom 
reprodukovaných  v tlačovinách  vydaných  k podujatiu,  na  popiskách  k vystaveným  dielam,  ako 
aj v prípadnom  zozname  vystavených  diel  uviesť požičiavateľa  ako  správcu  zbierkových 
predmetov.  Vypožičiavateľ  je  povinný  vopred  prekonzultovať  s požičiavateľom  popisy 
vypožičaných predmetov. 

15. Vypožičiavateľ je povinný písomne oznámiť požičiavateľovi každú zmenu svojho názvu a sídla. 
16. Predmet  výpožičky  prevezme  do  užívania  za  vypožičiavateľa  Vincent  Štofaník,  projektový 

manažér RTVS, ak vypožičiavateľ neurčí inú osobu. 
 

Čl. 6 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho  zákonníka v platnom  znení,  zákona  č. 206/2009 Z.  z. o múzeách a o galériách a o 
ochrane predmetov kultúrnej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 278/1993 Z. 
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z.  o správe  majetku  štátu  v znení  neskorších  predpisov  a ďalšími  ustanoveniami  príslušných 
právnych predpisov. 

2. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v tejto zmluve je požičiavateľ oprávnený vypožičanie 
zrušiť s okamžitou platnosťou. 

3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísaním obidvomi zmluvnými 
stranami. 

4. Zmluva  je  vyhotovená  v štyroch  rovnopisoch,  z toho  po  dve  vyhotovenia  pre  každú  zmluvnú 
stranu.   

5. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria:  
Príloha č. 1 ‐ Špecifikácia predmetu výpožičky – zoznam predmetov 
Príloha č. 2 ‐ Protokol o odovzdaní zbierkových predmetov na dočasné užívanie 
Príloha č. 3 ‐ Protokol o vrátení dočasne užívaných zbierkových predmetov 

6. Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  podpísania  obidvomi  zmluvnými  stranami  a účinnosť    dňom 
nasledujúcim  po  dni  jej  zverejnenia  podľa  osobitného  predpisu  zákon  č. 211/2000  Z.  z. 
o slobodnom prístupe k informáciám (o slobode informácii) v znení neskorších predpisov a podľa 
§ 47a Občianskeho zákonníka. 
 
 
 
 
V Martine dňa  11. septembra  2019        V Bratislave   18. septembra  2019 

 
 
 
 

   ..................................................          .................................................. 
            Matica slovenská                            Rozhlas a televízia Slovenska 
 JUDr. Marián Gešper, predseda      PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ 
 
 
.................................................... 
              Matica slovenská 
       Mgr. Maroš Smolec, správca                               


