
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE 
18/2017 

uzatvorená podľa par. 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 15 zák. 
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 

Cl. I . 
Zmluvné strany 

1. Požičiavateľ Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej 
republiky 

Adresa: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
Štatutárny zástupca: prof. RNDr. Ján Turňa, C S c , generálny riaditeľ C V T I SR 
Zastúpený splnomocnencom: PhDr. Daniela Vanéková 

riaditeľka Múzea školstva a pedagogiky 
Múzeum školstva a pedagogiky 
Hálova 16, 851 01 Bratislava 

Bankové spojenie: IBAN: SK05 8180 0000 0070 0006 4743 
IČO: 151882 
DIČ: 2020798395 
(ďalej len požičiavateľ) 

2. Vypožičiavateľ 
Adresa: 
Štatutárny zástupca: 
Zodpovedný pracovník: 
Funkcia: 
Bankové spojenie: 
IČO: 
IČ DPH: 
DIČ: 
(ďalej len vypožičiavateľ) 

Kultúrno-spoločenské centrum Bučany 
919 28 Bučany 108 
Ing. Kamil Vidlička, riaditeľ 
Mgr. Dagmar Nováková 
odborná referentka 
IBAN SK74 5600 0000 0069 6014 5001 
42159920 

2022912023 

ČI. I I . 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je výpožička zbierkového predmetu, resp. výstavných panelov 
podľa prílohy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, zo zbierkového fondu 
Múzea školstva a pedagogiky Bratislava. 

2. Múzeum školstva a pedagogiky ako organizačný útvar požičiavateľa plní odborné 
činnosti v zmysle zák. 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. 



3. Požičiavateľ týmto prenecháva do bezplatného užívania vypožičiavateľovi zbierkové 
predmety, resp. výstavné panely zo zbierkového fondu Múzea školstva a pedagogiky, 
uvedené v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

ČI. I I I . 
Účel výpožičky 

1. Zbierkový predmet, resp. výstavné panely sa vypožičiavajú za účelom: podujatie k 75. 
výročiu odovzdania novej budovy školy v obci Bučany, v priestoroch Kultúrno-
spoločenského centra v Bučanoch. 

2. Zmena účelu j e neprípustná. 

ČI. IV. 
Doba výpožičky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe výpožičky v čase od 5.11. 2017 do 31. 1. 2018. 
2. Vypožičiavateľ je povinný vrátiť predmet zmluvy v posledný deň výpožičky. 
3. Požičiavateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie predmetu zmluvy pred uplynutím 
doby výpožičky, ak ho potrebuje pre svoje účely, alebo ho vypožičiavateľ užíva v rozpore 
s článkom I I I . a V. tejto zmluvy. 

ČI. V. 
Podmienky výpožičky 

Vypožičiavateľ sa zaväzuje: 
1. Predmet zmluvy užívať v súlade s článkom I I I . a IV . tejto zmluvy. 
2 Vykonať bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k odcudzeniu, strate, zámene,, 

poškodeniu, alebo zničeniu predmetu výpožičky. 
3. Poistiť predmet výpožičky počas celej doby výpožičky vrátane jeho prevozu. 
4. Vrátiť predmet výpožičky bez zásahu opravy alebo úpravy, ak nebolo dohodnuté inak. 
5. Vzniknuté škody pri užívaní predmetu výpožičky uhradiť v plnom rozsahu najneskôr do 3 

mesiacov po uplynutí doby výpožičky. 
6. Pri akomkoľvek zverejnení zapožičaných predmetov (vystavovanie, televízia, tlač, film) 

uviesť vždy, že predmety pochádzajú zo zbierok Múzea školstva a pedagogiky. 
7. Záväzky a povinnosti vypožičiavateľa podľa bodov 1-6 tohto článku plynú odovzdaním a 

prevzatím zapožičaných predmetov na základe podpísania Zmluvy o výpožičke, ktorej 
neoddeliteľnou súčasťou je Príloha so súpisom zapožičaných zbierkových predmetov. 

ČI. V I . 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a ďalšími ustanoveniami 
príslušných právnych predpisov. 



2. V prípade porušenia podmienok uvedených v tejto zmluve vypožičiavateľom je 
požičiavateľ oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie je účinné doručením 
požičiavateľovi na adresu uvedenú v označení zmluvných strán. Doručením odstúpenia sa 
táto zmluva zrušuje. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa 
budú riešiť podľa Zákona NR SR č. 218 /96 Z.z. o rozhodovacom konaní v platnom znení. 

4. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú možné len písomnou formou u oboch zmluvných strán. 
5. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho 1 vyhotovenie pre každú zmluvnú stranu. 
6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

V Bratislave, dňa 30. 10. 2017 
Centrum vedecko-technických informácií SR 

Múzeum školstva a pedagogiky 
Halová 16 

Mgr. Dagmar'Nováková 
odborná referentka 

PhDr. Daniela Vanéková 
riaditeľka MŠaP 



P R Í L O H A 

k Zmluve o výpožičke č. 18 / 2017 

Porád. 
Číslo 

Prír. 
Číslo 

Evid. 
Číslo 

Názov zbierkového predmetu, 
resp. výstavného panela Počet 

Fyzický stav 
zbierkového 

predmetu 

Finančná 
hodnota zb. 
predmetov 

Výstavné panely Slovenskí učitelia 
v odboji a SNP 1939 - 1945 21 ks á 50,-€ 

1. Školstvo na Slovensku 1939-45 1 
2. Černák 1+1 
3. Sivák 1 
4. Kočiš 1 
5. Školská sústava 1 

6. Listy žiačok riaditeľovi A. 
Bachnárovi 5 

7. Menoslov učiteľov v SNP 2 
Školstvo v SNP 1 

8. Sára 1 
9. Krajčovič 1 
10. Letrich 1 
11. Bahurinský 1 
12. Pavlík 1 
13. Šimovič 1 
14. Školstvo na konci 2. svet. vojny 1 
15. Bučenec 1 

16. Videonahrávka výpovede multi-
mediálne 


