
Dohoda o spolupráci č. 01 /2020 
uzatvorená podľa § 51 a 491 ods. 1, Obč. zák. v aktuálnom znení 

Zmluvné strany: 

1/ Podtatranské múzeum v Poprade 

Sídlo: 

Štatutárny zástupca: 

Tel.: 

E-mail: 

IČO: 

DIČ: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Právna forma: 

Vajanského 72/4, 058 01 Poprad, Slovenská republika 

PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová, riaditeľka 

052/7884121, +421905873024 

ľiaditelfamuzeumpp.sk 

37781171 

2021053390. nieje platcom DPH 

Štátna pokladnica Bratislava 

SK 588180 0000 0070 0051 9592 

príspevková organizácia zriadená 

Prešovským samosprávnym krajom(ďalej PSK) 

(ďalej len Múzeum) 

2/ Archeologický ústav 

Sídlo: 

Štatutárny zástupca: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu : 

IČO 

DIČ 

DIČ DPH: 

Právna forma: 

Zamestnanec oprávnený 

rokovať vo veciach 

zmluvných: 

Zamestnanec oprávnený 

konať vo veci realizácie: 

Kontakty: 

Slovenskej akadémie vied 

Akademická 2, 949 21 Nitra 

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., riaditeľ ústavu 

Štátna pokladnica Bratislava 

SK 04 8180 0000 0070 0000 5591..(IBAN) 

166723 

2021246656 

SK2021246656 

rozpočtová organizácia SAV 

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., riaditeľ ústavu 

PhDr. Karol Pieta. DrSc., zástupca riaditeľa ústavu 

karol.pietateavba.sk, +421 911877656 

(ďalej len AÚ SAV) 

PREAMBULA 

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne 

a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej strane každú zmenu, ktorá by mohla 

mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany vyhlasujú svoj záujem spoločne 

prispieť k prezentácii a ochrane kniežacej komorovej hrobky z konca 4. a začiatku 5. storočia 

po Kr. z Popradu (ďalej ..hrobka"), ako aj k spoznávaniu a sprístupňovaniu archeológie na 

Spiši. Chcú tým spoločne prispieť k zachovaniu a starostlivosti o tento nález európskeho 

významu, k zvýšeniu informovanosti verejnosti o našich najstarších dejinách, ako aj o úlohe a 

význame archeológie. 



I . 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci na 

inštalácii špecializovanej expozície hrobky a pri starostlivosti ojej drevenú architektúru 

(ďalej objekt) a hrobový inventár, ako aj spolupráca pri sprístupňovaní poznatkov o najstaršej 

minulosti regiónu. 

II . 

Doba plnenia 

2.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť od 1. 1. 2020 a končí sa 

31.12.2022. 

I I I . 

Záväzky zmluvných strán 

3.1. Múzeum sa zaväzuje: 

3.1.1. V spolupráci s AÚ SAV zrealizovať verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších na vypracovanie architektonicko-výtvarného návrhu expozície Kniežacia 

hrobka z Popradu. 

3.1.2. Zabezpečiť zhotovenie replík a kópií inventára a samotného objektu hrobky podľa 

scenára expozície, samostatného zoznamu a sprievodnej dokumentácie, ktoré poskytne 

AÚ SAV. 

3.1.3. Aktívne a na vysokej odbornej a technickej úrovni sa podieľať na inštalácii a trvalej 

starostlivosti o hrobku a jej inventára. 

3.1.4. Po konzultácii s AU SAV spoľahlivo zabezpečiť hrobku a jej inventár v expozícii 

múzea proti poškodeniu a odcudzeniu. 

3.1.5. Priebežne kontrolovať fyzický stav hrobky a jej inventára. Prípadné zmeny stavu nálezu 

či doplnkovú konzerváciu riešiť len so súhlasom a v spolupráci s AU SAV. 

3.1.6. Umožniť prístup tretím osobám k originálnym nálezom z hrobky len so súhlasom AU 

SAV a autorov výskumu. 

3.1.7. Dodržiavať autorské a majetkové práva AU SAV a publikačné a mediálne výstupy 

týkajúce sa hrobky konzultovať a zabezpečovať len v súlade s AU SAV. 

3.1.8. Podieľať sa na spoločných projektoch s AU SAV, zameraných na rozvoj poznania 

najstaršej minulosti Spiša. 



3.2. AÚ SAV sa zaväzuje : 

3.2.1. V plnom rozsahu po odbornej stránke garantovať nález hrobky a jej inventára. 

3.2.2. Zaistiť a realizovať ďalšie vedecké skúmanie hrobky, podľa potreby a okolností. 

3.2.3. Na základe podnetu zo strany Múzea konzultovať stav zachovalosti hrobky a jej 

inventára, prípadne spolupracovať na technickom riešení problémov. 

3.2.4. Vypracovať scenár špecializovanej expozície hrobky a zoznam kópií a replík použitých 

na prezentáciu nálezu hrobky v špecializovanej expozícii Múzea, spolu s príslušnou 

dokumentáciou. Scenár špecializovanej expozície hrobky a zoznam kópií a replík tvorí 

prílohu tejto dohody. 

3.2.5. Podieľať sa v rámci rozpočtu PSK na príprave vizualizácie a virtualizácie hrobky a jej 

špecializovanej 

expozície. 

3.2.6. Podporovať projekty Múzea, týkajúce sa popularizácie a propagácie hrobky, ako aj 

archeologických aktivít v regióne Spiš. 

3.2.7. Rozvíjať základný výskum archeologických nálezísk v územnej pôsobnosti Múzea. 

IV. 

Majetkové záväzky 

4.1. Kópie a repliky inventára a objektu hrobky do špecializovanej expozície hrobky, ktorých 

zhotovenie bude financované z finančných zdrojov PSK. sa stanú majetkom PSK 

v správe Múzea. 

4.2. Originály inventára a objektu hrobky po ich inštalácii v špecializovanej expozícii 

hrobky v priestoroch Múzea AÚ SAV zapožičia do dočasného užívania a na prezentáciu 

Múzeu, na základe osobitnej zmluvy o výpožičke. 

V. 

Záverečné ustanovenia 

5.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch 

zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade 

so zákonom č. 211/2000 Z. z. O slobodnom prístupe k informáciám v aktuálnom znení. 

5.2. Obsah zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomného očíslovaného 

dodatku, podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 

5.3. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, riadia sa ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka v aktuálnom znení. 



5.4. Zmluvné strany prehlasujú, že v prípade akýchkoľvek sporov, ktoré by vznikli pri plnení 

tejto zmluvy je rozhodným právom Právny poriadok Slovenskej republiky. 

5.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých každá 

zmluvná strana dostane dve vyhotovenia. 

Poprad, 17.12. 2019 Nitra, 30.12.2019 

Za Podtatranské múzeum v Poprade Za Archeologický ústav SAV Nitra 

PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová 

riaditeľka 

doc. PhDr. Matej^uttkay, CSc 

riaditeľ 

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV 
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 

Akademická 2 
949 21 NITRA (7) 


