
Zmluva o partnerstve 

1. Poskytovateľ 
Spoločnosť: 
Štatutárny zástupca: 
Sídlo spoločnosti: 
IČO: 
Telefón: 
E-mail: 

(ďalej len „Poskytovateľ") 

Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier 
JUDr. Milan Hagovský, riaditeľ 
059 81 Dolný Smokovec 1.6, Vysoké Tatry 
45733244 
+421 (0) 948 777533 
crt.vysoketatry@gmail.com 

2. Partner 
Spoločnosť: Podtatranské múzeum v Poprade 

Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 
37781171 

Sídlo: 
IČO: 
Štatutárny zástupca: 
Telefón: 
E-mail: sekretariat@muzeumpp.sk 

Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová 
+421027721924 

(ďalej len „Partner", „Poskytovateľ"spolu s „Partnerom" ďalej len „Zmluvné strany") 

vychádzajúc 

• z Memoranda o spolupráci pri rozvoji turizmu v Prešovskom samosprávnom kraji z 9. 
októbra 2009, Tatranská Lomnica; 

• zo Stratégie rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2020; 
• z Národného programu reforiem, návrhu Partnerskej dohody a operačných programov SR na 

obdobie 2014-2020; 
• z Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky; 
• z Oznámenia komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu 

a sociálnemu výboru a Výboru regiónov (KOM(2010) 352) „Európa ako popredná svetová 
destinácia cestovného ruchu - nový politický rámec pre európsky cestovný ruch" 
a vykonávacieho akčného plánu; 

• zo Stratégie Európa 2020 

• k návrhu Stratégie udržateľného rozvoja turizmu v Karpatoch a jej implementácie v rámci 
Tatranského regiónu v rámci Protokolu o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu 
k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát; 

• ku podpore implementácie Európskeho dohovoru o krajine (Rada Európy); 
• k účasti na budovaní Európskeho systému indikátorov turizmu: pre udržateľné riadenie na 

úrovni destinácie (European Tourism Indicators System - ETIS: forSustainable Management 
at Destination Level); 

• k iniciatíve TATRY 2020 - Regionálne partnerstvo pre súdržnosť (projektová spolupráca pre 
prípravu a implementáciu projektov v rámci Tatranského regiónu); 

• ku zlepšovaniu spolupráce a koordinácii aktérov rozvoja turizmu s orientáciou na 
konkrétnych poskytovateľov služieb a konkrétne produkty spolupráce s rešpektovaním 
princípov trvalo udržateľného rozvoja sektoru podnikania, sociálnej a environmentálnej 
oblasti rozvoja Tatranského regiónu a ďalších regiónoch v rámci Karpatského oblúku 

a prihlasujúc sa 
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sa v kontexte realizácie projektu Prešovského samosprávneho kraja „Klaster turízmu Tatranského 
regiónu" dohodli na tejto zmluve nasledovne: 

Článok ľ. 
Predmet zmluvy 

1) Predmetom tejto Zmluvy o partnerstve (ďalej len „partnerstvo") je spolupráca Zmluvných strán 
v oblasti rozvoja cestovného ruchu v Tatranskom regióne. 

2) Zmluvné strany budú v rámci partnerstva spolupracovať a navzájom si poskytovať podklady, 
informácie, konzultácie, návrhy a pripomienky pri príprave strategických a koncepčných 
dokumentov a konkrétnych projektov zameraných na udržateľný rozvoj turizmu v Tatranskom 
regióne. 

3) Poskytovateľbude zabezpečovať: 
a) poskytovanie informácií o nových trendoch, marketingových nástrojoch a vývoji sektora 

turizmu vrátane aktualizácie informácií a a štatistických údajov na regionálnej, národnej 
a medzinárodnej úrovni., 

b) poskytovanie informácií o možnostiach prípravy projektov pre získanie podpory zo zdrojov 
Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ďalších verejných zdrojoch pre rozvoj 
turizmu z národnej a medzinárodnej úrovne, 

c) poskytovanie informácií zo súvisiacich oblastí regionálneho rozvoja v kontexte rozvoja 
turizmu z medzinárodnej a národnej úrovne (rozvoj vidieka, životné prostredie, ochrana 
prírody a krajiny, doprava...), 

d) šírenie informácií o nových a pripravovaných projektoch v oblasti turizmu, o možnostiach 
účasti na takýchto aktivitách a zapojení sa do vývoja nových produktov udržateľného 
turizmu, 

e) poskytovanie informácií o vzdelávacích príležitostiach pre rozvoj ľudských zdrojov, systémoch 
budovania kvality a podpory kapacít a spolupráce poskytovateľov služieb, 

f) poskytnutie základnej konzultácie v rámci aktuálnych výziev pre získanie finančných 
prostriedkov z verejných zdrojov, 

g) šírenie ponuky služieb partnera a prepájanie jeho služieb v rámci širšej kooperácie v regióne 
s cieľom rozvoja produktu turizmu destinácie vrátane vytvárania podmienok pre účasť 
partnera na spoločných regionálnych, národných a medzinárodných projektoch. 

Poskytovateľ bude realizovať nasledovné služby predovšetkým pomocou internetového portálu 
vytvoreného v rámci projektu Klastra turizmu Tatranského regiónu, ďalej formou spoločných 
stretnutí, seminárov a iných aktivít s cieľom podpory dialógu a budovania konkurencieschopného 
a udržateľného produktu a spolupráce v rámci Tatranského regiónu a širšej spolupráce v rámci 
regiónov Karpatského oblúku. 

4) Partner bude predovšetkým: 
a) poskytovať informácie o svojich produktoch a službách, ktoré prispievajú k rozvoju turizmu 

za účelom ich zverejnenia na internetovom portáli podľa individuálnej dohody, 
b) poskytovať informácie v oblasti svojho záujmu o účasť na projektoch vývoja nových 

produktov turizmu a zlepšovania spolupráce, 
c) poskytovať na požiadanie konzultácie, pripomienky a návrhy ku strategickým a koncepčným 

dokumentom v oblasti turizmu a regionálneho rozvoja, 
d) poskytovať spätnú väzbu pri vyhodnocovaní opatrení zlepšovania spolupráce aktérov turizmu 

v regióne, podľa možností sa aktívne zúčastňovať konkrétnych podujatí a diskusií, 
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e) navrhovať oblasti a témy rozvoja spolupráce aktérov turizmu, 
f) vytvárať predpoklady svoju účasť na príprave a realizácii projektov v oblasti rozvoja turizmu. 

1) Partnerstvo nezakladá žiadne finančné nároky zmluvných strán a je vyjadrením slobodnej vôle 
zmluvných strán spoločne komunikovať, koordinovať a kooperovať na projektoch a aktivitách 
v kontexte tejto zmluvy. 

2) Partnerstvo je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo jednostranným úkonom druhej 
zmluvnej strany. Lehota ukončenia záväzku je jeden mesiac. 

3) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Je 
vyhotovená na troch stranách v 3 rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu 
porozumeli, a podpisujúce osoby sú oprávnené k založeniu partnerstva na znak čoho túto zmlúv 
podpisujú. 

V Dolnom Smokovci dňa 12.5.2014 V Poprade, dňa: 28.7.2014 

Článok II. 
Všeobecné ustanovenia 

V Y S O K É T A T R Y 
059 81 Doiný/fhwkovw: l.í 
Vysoké Ta^/čO 4573324* 

PODTATRANSKÉ MÚZEUM V POPRADE 
Partner 

VajanSKého 72/4 
058 01 POPRAD 
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