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Zmluva o výrobe televízneho spotu a rozhlasového spotu 
uzatvorená v zmysle a § 536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákOJmík v znení 
neskorších predpisov a§ 65 a nasl. a § 82 a nasl. zákona Č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon 
v znení neskorších predpisov a zákona Č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov 
(ďalej len "zmluva") 

Zmluvné strany: 

I. Ob.iednávatel': Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

Sídlo: 
Zastúpený: 
Kontaktná osoba: 
IČO: 
DiČ: 
Bankové spojenie: 
!BAN účtu: 
(ďalej len "objednávatel"') 

2. Zhotovitel': 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
Kontaktná osoba: 
IČO: 
DiČ: 
IČ DPH: 
Zapísaný v 
Bankové spojenie: 
!BAN účtu: 
(ďalej len "zhotovi te!''') 

Slovenske.i republiky 
Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava 
Ing. Jozef Vančo, generálny tajomník služobného úradu 

OO 681 156 
2020796338 
Štátna pokladnica 
SKI781800000007000106819 

a 

(objednávatei' a zhotovi te!' spolu ďalej len "zmluvné strany") 

Preambula 

l .  Táto zmluva vychádza zo zásady vzájomnej výhodnosti pre obidve zmluvné strany, 
z dodržiavania zásad poctivého obchodného styku a s prihlíadnutím na všeobecne 
zachovávané obchodné zvyklosti. 

2. Objednávate!' postupoval pri obstaraní predmetu tejto zmluvy postupom zadávania 
zákazky s nízkou hodnotou pod!'a § 117 zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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3. Objednávateľ je ústredný orgán štátnej správy pod!'a zákona Č. 575/200 I Z. z. 
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 
predpisov a orgánom štátnej správy podľa zákona Č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej 
správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a má záujem v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje informovať širokú verejnosť o národnom projekte s názvom 
"Prognózy vývoja na trhu práce v SR II", kód ITMS2014+: 312031N138, a to aj 
prostredníctvom výroby televízneho spotu v rozsahu 30 sekúnd a rozhlasového spotu 
v rozsahu 30 sekúnd 

4. Predmet tejto zmluvy sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014-
2020 spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. 

Článok l. 
Predmet zmluvy 

l. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve vykonať pre objednávateľa dielo, ktorým je výroba jedného televízneho spotu 
a jedného rozhlasového spotu bližšie špecifikovaných v prílohe č. l tejto zmluvy (ďalej 
len "dielo") týkajúcich sa národného projektu "Prognózy vývoja na trhu práce v SR ll" 
a záväzok objednávateľa riadne zhotovené a odovzdané dielo prevziať a zaplatiť zaň 
cenu dohodnutú v tejto zmluve. 

Článok II. 
Spôsob a čas vykonania diela 

l .  Objednávate!' sa zaväzuje najneskôr v lehote 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy odovzdať zhotoviteľovi písomne textové podklady, obsah diela, tj. televízneho 
a rozhlasového spotu a ďalšie pokyny na vykonanie diela (ďalej len "podklady"). 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a odovzdá objednávateľovi v termíne najneskôr 
do l mesiaca odo dňa doručenia podkladov objednávateľom podľa bodu I tohto článku. 

3. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela predložiť návrh diela na schválenie 
objednávateľovi. Objednávateľ je povinný prípadné námietky voči predloženému návrhu 
diela oznámiť zhotoviteľovi písomne najneskôr v lehote 3 pracovných dní odo dňa 
doručenia návrhov zhotoviteľom. Riadne oznámené námietky objednávateľa sa 
zhotovi te!' zaväzuje odstrániť do 3 pracovných dní odo dňa ich oznámenia 
objednávateľom a predložiť návrh diela na opätovné schválenie objednávateľovi. 
V prípade, že objednávateľ zhotoviteľovi písomne neoznaml žiadne námietky 
k predloženému návrhu diela v dohodnutej lehote troch pracovných dní, považuje sa 
návrh diela zo strany objednávateľa za schválený. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje jednotlivé časti diela odovzdať objednávateľovi v podobe 
a kvalite zodpovedajúcej povahe diela tak, aby ho objednávateľ mohol v celom rozsahu 
udelenej licencie podľa článku IV. tejto zmluvy ďalej používať. 
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5. Zhotovitel' sa zaväzuje odovzdať objednávatel'ovi dielo v piatich vyhotoveniach na 

vhodných hmotných nosičoch. 

6. Riadne odovzdanie a prevzatie diela potvrdí objednávatel' zhotovitel'ovi na preberacom 
protokole, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len "preberací protokol"). 
Objednávatel' je oprávnený dielo neprevziať pokia\' nezodpovedá návrhu schválenému 
podl'a bodu 3 tohto článku. Námietky voči odovzdávanému dielu písomne vyznačí 
v preberacom protokole a určí zhotovite\'ovi primeranú lehotu na odstránenie vád 
odovzdávaného diela. Dielo sa považuje za riadne odovzdané okamihom podpísania 
preberacieho protokolu objednávatel'om. 

7. Zhotoviter sa zaväzuje, že v lehote I roka odo dňa skončenia tejto zmluvy na základe 
písomného oznámenia objednávatel'a vykoná jednu aktuálizáciu, resp. zmenu diela 
vykonaného na základe tejto zmluvy. Objednávatel' je povinný doručiť oznámenie 
zhotovitel'ovi písomne. Oznámenie musí obsahovať najmä: 

označenie tejto zmluvy, 
označenie diela alebo jeho časti, ktorá má byť aktualizovaná alebo menená, 
označenie požadovanej aktualizácie alebo zmeny diela, 
podklady potrebné pre vykonanie aktualizácie alebo zmeny diela, 
lehota, v ktorej má byť aktualizácia alebo zmena diela vykonaná. 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

I. Zhotovi te\' sa zaväzuje pri plnení svojích povinností pod\'a tejto zmluvy postupovať 
profesionálne, s odbornou starostlivost'ou a dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 
185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský 
zákon) v znení neskorších predpisov, zákona Č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona Č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších 
predpisov, zákona Č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov a zákona Č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluvné strany sú povinné oboznamovať druhú zmluvnú stranu so všetkými 
skutočnosťami, ktoré môžu mať vplyv na plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tejto 
zmluvy. 

3. Zhotovite\' je povinný uchovávať účtovné doklady súvisiace s plnením predmetu zmluvy 
10 rokov od ich úhrady objednávatel'om. 

4. V prípade potreby je objednávate I' oprávnený vyžiadať si od zhotovitel'a ďalšie doklady 
potrebné na preverenie oprávnenosti výdavkov a zhotovi te\' je povinný mu ich 
poskytnúť. 

Článok IV. 
Účel a spôsob použitia autorského diela a udelenie licencie 

I. Zhotovite\' sa na základe tejto zmluvy zaväzuje bezodplatne udeliť objednávatel'ovi 
súhlas na použitie diela (ďalej len "licencia"), a to v rozsahu výhradnej, neobmedzenej 
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licencie, t. j. licencie bez vecného alebo územného obmedzenia na neobmedzený čas na 
celú dobu trvania majetkových práv. 

2. Súčasťou udelenej licencie je aj súhlas výrobcu na udelenie sublicencie alebo 
postúpenie licencie tretím subjektom, ktoré určí objednávateľ. 

3. Udelený súhlas zhotoviteľa S použitím diela podľa ods. 3.1 tohto článku zahŕiía 
oprávnenie objednávateľa na použitie diela, a to najmä právo jeho kopírovania, 
prekladania, prispôsobovania, modifikovania, upravovania, distribuovania, publikovania 
a začleňovania do iných diel, a to ako objednávateľom osobne, tak aj osobami ním 
poverenými. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady a zodpovednosť vysporiadať všetky autorské 
práva a práva súvisiace s autorským právom k dielam, výkonom a záznamom, ktoré 
budú použité pri výrobe diela na základe tejto zmluvy a súčasne vysporiadať predmetné 
práva k dielu tak, aby zhotoviteľ pri odovzdaní diela bol oprávnený postúpiť na 
objednávateľa licenciu v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tomto článku a 
objednávateľ bol prevzatím diela oprávnený (bez akýchkoľvek ďalších úkonov a/alebo 
finančných nákladov) používať dielo na základe takejto výhradnej a neobmedzenej 
licencie na účel dohodnutý v tejto zmluve. 

Článok V. 
Cena a platobné podmienky 

l. Zmluvná cena za riadne a včas vykonané dielo na základe tejto zmluvy je konečná a je 
dohodnutá v súlade so zákonom Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky MF SR Č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včas vykonané dielo podľa tejto zmluvy 
zahŕňa všetky priame aj nepriame náklady zhotoviteľa spojené s plnením podľa tejto 
zmluvy, vrátane náklady na vykonanie aktualizácie alebo zmeny diela podľa článku II. 
bod 7 tejto zmluvy. 

3. Celková konečná cena za riadne poskytnuté služby je . .. . .. . .. . . .. suma EUR bez DPH, 
t.j. EUR s DPH ...................... (slovom: eur bez DPH, tj. eur s DPH). 

4. Zhotoviteľ je/nie je platiteľom DPH. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena uvedená 
s DPH v tomto článku sa môže zmeniť iba v prípade, ak sa v dôsledku legislatívy 
Slovenskej republiky zmení aktuálna sadzba DPH v čase vzniku daňovej povinnosti. 

5. Podkladom pre úhradu ceny za riadne a včas vykonané dielo je faktúra, vystavená 
zhotoviteľom podľa tohto článku zmluvy a riadne doručená objednávateľovi v listinnej 
podobe na adresu jeho sídla. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za riadne a včas 
vykonané dielo až po potvrdení preberacieho protokolu objednávateľom podľa článku 
II. bod 6 tejto zmluvy. Preberací protokol podpísaný objednávateľom musí byť prílohou 
zhotoviteľom vystavenej faktúry. 

6. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 
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7. Zhotovitel'om vystavená faktúra musí obsahovať všetky náležitosti vyžadované 
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike 
a musí byť k nej priložený oboma zmluvnými stranami podpísaný preberací protokol 
pod\'a tejto zmluvy. Ak zhotovite\'om vystavená faktúra neobsahuje náležitosti pod\'a 
tohto článku zmluvy alebo ak objednávate\' zistí formálne alebo vecné chyby vystavenej 
faktúry, objednávate\' vráti takúto faktúru zhotovite\'ovi na prepracovanie alebo na 
vystavenie novej faktúry, V takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová 
30 dňová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej alebo 
novej faktúry objednávate\'ovi. 

8. Faktúra sa považuje za uhradenú momentom odpísania fakturovanej sumy z účtu 
objednávatel'a na účet zhotovitel'a uvedený v označení zmluvných strán. V prípade, ak 
nastane omeškanie platby faktúry pre dôvody na strane Štátnej pokladnice, l1Ie Je 
objednávate\' po túto dobu v omeškaní so zaplatením fakturovanej sumy. 

Článok VI 
Kontrola 

I. Zhotovi te\' sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly príslušným kontrolným 
orgánom a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných predpisov Slovenskej 
republiky (napr. zákon Č. 357/2015 Z, z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov) a ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne 
plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. Zhotovitel' sa zaväzuje 
podrobiť sa výkonu kontroly aj povereným i zamestnancami kupujúceho. 

2. Zhotovi te\' berie na vedomie, že na právne vzťahy sa vzťahuje zákon Č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

3. Oprávnení zamestnanci vykonávajúci kontrolu majú počas trvania realizácie národných 
projektov prístup ku všetkým obchodným dokumentom zhotovite\'a súvisiacich 
s výdavkami na realizáciu projektu a plnením povinností pod\'a tejto zmluvy. 

4. Zhotovitel' sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto 
zmluvy oprávnenými osobami počas platnosti a účinnosti zmlúv o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, na základe ktorých boli schválené národné projekty, 
v rámci ktorých sa realizuje predmet tejto zmluvy. Oprávnenými osobami sú najmä: 
a) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a ním poverené 

osoby, 
b) Útvar finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a 111 ml 

poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
t) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
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g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 
Pričom sa zhotoviteľ taktiež zaväzuje poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
V prípade, ak zhotoviteľ zabezpečuje vykonanie diela cez tretie strany, je povinný 
zabezpečiť, aby sa táto povinnosť vzťahovala aj na ne. Uvedená povinnosť strpieť 
audit/kontrolu trvá počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy a súčasne aj počas 
platnosti a účinnosti konkrétnej Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, že ešte nedošlo 
k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly objednávateľa 
neumoznuJu financovanie predmetu zmluvy, Objednávateľ je oprávnený bez 
akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy. 

Článok VII. 
Zodpovednosť za škody a zmluvné pokuty 

I. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v lehote dohodnutej v tejto zmluve, 
je objednávateľ oprávnený požadovať od objednávateľa zhotoviteľ zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny, a to za každý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku V bod 6 tejto 
zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávatel"a úroky z omeškania vo 
výške 0,022 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody 
podľa § 373 a nás!. Obchodného zákonníka. 

4. Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane 
v dôsledku porušenia podmienok tejto zmluvy, zodpovednosť za škodu sa bude riadiť 
podľa pri sl ušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení. 

Článok VIII. 
Trvanie zmluvy 

I. Táto zmluva môže zaniknúť pred riadnym splnením záväzkov zmluvných strán aj 
písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy niektorou so 
zmluvných strán. 

2. Dohoda o skončení zmluvy podľa bodu I tohto článku zmluvy musí byť uzatvorená 
písomne, podpísaná oboma zmluvnými stranami a musí obsahovať dohovor o 
vzájomnom vyrovnaní nevysporiadaných majetkovoprávnych vzťahov vzniknutých v 
súvislosti so zmluvou, inak je neplatná. 

3. Každá zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia 
povinnosti druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie je účinné doručením písomného 
oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpenie musí mať písomnú formu, 
musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byt' uvedený konkrétny dôvod 
odstúpenia, inak je neplatné. 
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4, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvy 

zhotoviteľom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa považuje najmä 
ak: 

zhotoviteľ nezhotovil a neodovzdal dielo alebo jeho časť riadne a včas, 
na zhotoviteľa bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol na jeho majetok 

vyhlásený konkurz alebo bol návrh na jeho vyhlásenie zamietnutý pre nedostatok 
majetku alebo vstúpil do likvidácie alebo bolo začaté konanie o reštrukturalizácii, 
zhotoviteľ pri plnení zmluvy závažným spôsobom porušuje práva tretích osôb, 

5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v súlade s § 19 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

6, Zhotovi te\' je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvy 
objednávateľom, pričom za podstatné porušenie zmluvy objednávateľom sa považuje 
ak je objednávate\' v omeškaní s platbou za faktúru o viac ako 60 (šesťdesiat) dní po 
lehote jej splatnosti, 

Článok IX 
Záverečné ustanovenia 

l .  Právne vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Autorského zákona, Obchodného zákonníka ako aj ďalšími príslušnými 
právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republiky, 

2, Táto zmluva nadobúda platnosť dľíom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
dľíom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § Sa ods. 1 a 6 
zákona č, 211/2000 Z, z, o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)v znení neskorších predpisov, 

3, Akékoľvek zmeny a dodatky k Zmluve je možné uskutočniť len v súlade s § 18 zákona o 
verejnom obstarávaní a vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými 
stranami, Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek spory týkajúce sa tejto zmluvy 
budú prednostne riešiť mimosúdnou cestou. Na riešenie sporov sú príslušné súdy v 
Slovenskej republike. 

4, V prípade, ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, neúčinné alebo 
nevykonateľné, nebude týmto dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatného 
obsahu zmluvy, Zmluvné strany sú si povinné poskytnúť vzájomnú súčinnosť k tomu, 
aby boli neplatné, neúčinné alebo nevykonate\'né ustanovenia nahradené takými 
ustanoveniami platnými, účinnými a vykonate\'nými, ktoré v najvyššej možnej miere 
zachovajú ekonomický účel zamýšľaný neplatnými, neúčinnými alebo nevykonateľnými 
ustanoveniami, 

5, Zmluvné strany svojimi podpismi na zmluve potvrdzujú, že sú spôsobilé na právne 
úkony, ich vô\'a vyjadrená v tejto zmluve je určitá, slobodná a vážna, nekonajú tiesni, 
ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, 
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" t;:""".2!-Ó . . Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom 

objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 
Príloha Č. 1 - Špecifikácia diela 
Príloha Č. 2 - Preberací protokol 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia písomností doručovaných 
prostredníctvom pošty, tretej osoby oprávnenou doručovať zásielky, alebo osobne podľa 
tejto zmluvy nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo 
dňom odmietnutia prijatia zásielky adresátom a písomnosti doručovaných 
prostredníctvom e- mailu, zaslaním spätného potvrdzujúceho e-mailu príjemcom, pričom 
za spätný potvrdzujúci e-mail príjemcu sa nepovažuje správa automaticky vygenerovaná 
systémom. 

9. Ak v priebehu zmluvného vzťahu zmení zmluvná strana názov/obchodné meno, 
prípadne dôjde k rozdeleniu, zlúčeniu alebo zániku ktorejkoľvek zo zmluvných strán, 
strana, u ktorej došlo k tejto zmene, je povinná o tejto zmene okamžite písomne 
informovať druhú stranu S uvedením, ako prechádzajú práva a záväzky. 

V Bratislave, dňa ............ " ........ "" .... .. . v . ...... . ... .... . ,dňa ...... , .. ..... ..... " " ...... . 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa : 

Ing. Jozef Vančo 
generálny tajomník služobného úradu 
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PrílO/III Č. 1 

A: Televízny spot 

EURÓPSKA ÚNIA 

Európsky sociálny rond 
Európsky rond regiomilneho rozvoja 

OPERAČNÝ PROGRAM 

! ! ! ĽUDSKÉ ZDROJE 

ITMS kód: 312031NI38 

spis.č.: 10359/2019-M_SP 
zázn.č.: 14833/2019 

Špecifikácia diela 

• návrh a výroba 30 sek. televízneho spotu vrátane scenára a copytextu, 
• kreatívne spracovanie televízneho spotu - výstup - slovný a obrazový opis, úpravy 

kreatívneho návrhu podl'a požiadaviek objednávatel'a (logá, fotografie) vrátane 
jazykovej korektúry 

• komplexné realizačné a organizačno-technické zabezpečenie: počítačová animácia v 
rozsahu 30 sek, réžia, produkcia, zvuková a obrazová postprodukcia, výber hudby, 
výber hlasov/su, voicemix, 

• TV spot musí byť kombináciou hraných a animovaných sekvencii. 
• TV Spot by musí byť nápaditý, vtipný a originálny, aby zaujal a bol zároveň 

informatívny. 

B: Rozhlasový spot 
• návrh a výroba rozhlasového spotu v trvaní 30 sek. vrátane scenára a copy textu, 
• podrobný námet a scenár (stopáž, texty a pod.), návrh hudby, voice bude vychádzať 

z TV spotu, 

• komplexné realizačné a organizačno-technické zabezpečenie výroby spotu 
• dopravné a cestovné náklady lak je to potrebné 
• réžia, produkciu a postprodukciu 
• zvukové štúdio, výber hudby, výber hlasov/su, voicemix a pod. 

• iná produkcia. 

Cieľová skupina: 
• rodičia žiakov základnej školy (7. - 9. ročník), ktorých deti plánujú študovať na 

strednej škole 
• žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ, ktorí plánujú študovať na SŠ 
• výchovní poradcovia základných škôl, výchovní a kariérni poradcovia stredných 

škôl, 
• V ÚC a pod ... 



Príloha č. 2 

Preberací protokol 

spis.č.: 10359/20 19-M_SP 
zázn.č.: 14833/2019 

k Zmluve o výrobe prezentačného spotu a rozhlasového spotu 

Zhotoviteľ: 
Sídlo: 

V zastúpení: ....................... . 

Objednávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Sídlo: Špitálska 4,6,8, 81643 Bratislava 

V zastúpení: 

Preberacie konanie 

Zhotoviteľ potvrdzuje, že objednávateľovi odovzdal a objednávateľ potvrdzuje, že od 
zhotoviteľa prevzal dielo 

Preberací protokol potvrdzuje prevzatie a odovzdanie: 

l .  - 5 ks vyhotovení diela 

Námietky objednávateľa: 

V Bratislave, dňa: 

Za objednávatera: Za zhotovitera: 


