
DOHODA O SPOLUPRÁCI PRI USPORIADANÍ PODUJATIA "Keltský deň 2011" 

Medzi: 
Žilinský samosprávny kraj 
Liptovské múzeum v Ružomberku 
Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok 
v zastúpení: PhDr. Ivetou Zuskinovou, riaditeľkou 
IČO: 35993154 
DIČ: 2020590363 
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko 
číslo účtu: 8339688170/5600 

a 

Vae Victls, OZ (ďalej len Vae Victis) 
Skalka 218/15, 013 11 Lietavská Lúčka 
v zastúpení: Branislav Smetana, člen výkonného výboru OZ 
IČO: 37911171 
DIČ: 2022015721 

Článok I. 
Predmet dohody 

1. Predmetom tejto dohody je spolupráca medzi dvomi vyššie uvedenými stranami pri 
organizovaní a realizácii podujatia pod názvom „Keltský deň 2011", ktoré sa uskutoční 
dňa 16.7.2011 v areáli Archeoskanzenu Havránok. 

2. Podujatie sa uskutoční dňa 16.7.2011 od 10.00-20.00 hod.. 

Článok II. 
Dohodnuté podmienky 

1. Liptovské múzeum v Ružomberku zabezpečí v deň programu službu 2 stálych 
zamestnancov Liptovského múzea v Ružomberku, ktorí budú vykonávať predaj 
vstupeniek na prehliadku areálu múzea v prírode vo výške obyčajného vstupného 1,50 € 
a 0,50 €. V prípade účasti osoby, ktorá je držiteľom voľnej vstupenky Liptovského 
múzea na rok 2011, táto bude oslobodená od bežného vstupného, ale s povinnosťou 
uhradiť vstupné za program. 

2. Vae Victis zabezpečí k predaju vstupeniek 1 osobu, ktorá bude predávať vstupenky 
na program vo výške 2,5 € a 1 €. 

3. Liptovské múzeum v Ružomberku zabezpečí vyvesenie oznamu na objekt múzea 
o výške vstupného na podujatie - 4 € a 1,5 €. 

4. Liptovské múzeum v Ružomberku pred uskutočnením podujatia vykoná kontrolu 
návštevníckych trás a prístupových chodníkov k expozíciám v múzeu v prírode z 
hľadiska bezpečného pohybu návštevníkov. 



5. Liptovské múzeum v Ružomberku poskytne možnosť napojenia sa na elektrickú 
prípojku v objekte múzea. 

6. Vae Victis zabezpečí na vlastné náklady program, ktorý bude prebiehať v areáli 
múzea v prírode v čase od 10.00 - 20.00 hod.. Program bude pozostávať z ukážok 
keltských remesiel, ukážok bojov, prednášok a obetného obradu. Bude v ňom účinkovať 
cca. 30 osôb. 

7. Členom OZ Vae Victis bude umožnený vstup do areálu múzea v prírode dňa 
15.7.2010 popoludní. Vo vyhradenom priestore si vybudujú táborisko, pri ktorého 
prevádzke budú dodržiavať všetky protipožiarne a bezpečnostné predpisy. 

8. Vae Victis zabezpečí ukážky animácií ( súboje, obetné obrady) na vlastné 
nebezpečenstvo. 

9. Vae Victis zabezpečí na vlastné náklady úpravu príjazdovej trávnatej plochy ku 
komunikácii vedúcej k areálu múzea v prírode. OZ vyznačí miesto podujatia, ktoré bude 
ohradené červeno-bielou ohraničovacou páskou. 

10. Vae Victis zabezpečí na podujatie hliadku protipožiarnej ochrany a zdravotnej 
pomoci. Zabezpečí spôsobilých a poučených dobrovoľníkov pre reguláciu dopravnej 
situácie v okolí prístupovej cesty do múzea v prírode. 

11. Vae Victis zabezpečí upratanie areálu múzea v prírode a príjazdovej trávnatej plochy 
vyzbieraním od odpadkov po ukončení podujatia dňa 17.7.2011. 

12. Vae Victis po vstupe do areálu s cieľom prípravy a realizácie programu odovzdá 
zoznam všetkých dobrovoľných organizátorov, a usporiadateľov podujatia s uvedením 
mena, priezviska a funkcie, ktorú budú vykonávať na podujatí. 

13. Vae Victis v spolupráci s Liptovský múzeom sa zaväzuje zabezpečiť riadny, 
kontrolovaný a nerušený priebeh podujatia podľa dohodnutého programu a pri dodržaní 
všetkých právnych noriem týkajúcich sa organizácie masových podujatí kultúrneho 
charakteru, ochrany bezpečnosti a zdravia ich účastníkov. 

14. Obidve zmluvné strany zabezpečia propagáciu podujatia na vlastné náklady a 
zaužívaným spôsobom. Vae Victis sa zaväzuje vyhotoviť návrh plagátu na podujatie, 
ktorý pošle Liptovskému múzeu v Ružomberku. 

Článok III. 
Ostatné dojednania 

1. Organizátori môžu vylúčiť v priebehu podujatia uvedeného v čl. I. z prehliadky 
prístupných častí múzea v prírode návštevníkov, ktorí nerešpektujú bezpečnostné 
pokyny, v dôsledku toho ohrozujúc zdravie, život, bezpečnosť a majetok seba, iných 
návštevníkov, lektorov a ďalších organizátorov. Budú vylúčení návštevníci s agresívnym 
verbálnym alebo fyzickým prejavom, návštevníci pod vplyvom alkoholu a iných 
omamných látok, s chladnými a strelnými zbraňami a nebezpečnými zvieratami, 
návštevníci znečisťujúcich alebo devastujúci areál múzea v prírode. 



2. Liptovské múzeum v Ružomberku si vzhľadom na príslušnú smernicu svojho 
zriaďovateľa, ktorým je Žilinský samosprávny kraj, vyhradzuje právo použiť predpísané 
heraldické symboly svojho zriaďovateľa a údaj o tom, že tento je spoluorganizátorom 
podujatia uvedeného v čl. I. tejto dohody, na všetkých exemplároch propagačných 
materiálov podujatia, s čím všetky strany tejto dohody vyjadrujú súhlas. 

Dohoda zanikne : 

1. Dohodou 
2. Vypovedaním dohody o spolupráci ktoroukoľvek zo zmluvných strán, písomne v 

lehote minimálne 7 kalendárnych dní pred dobou realizácie podujatia dohodnutého 
v čl. I. tejto dohody. 

Od dohody je možné odstúpiť obojstranne, na základe nepredvídaných okolností, 
organizačných a technických príčin. 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto dohody musia byť 
vykonané písomnou formou. 

Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých dostane zmluvná strana po 
jednom exemplári. Všetky strany prehlasujú, že dohodu podpísali dobrovoľne, z vlastnej 
vôle a bez nátlaku. 

V Ružomberku, 10.5.2011 

Článok IV. 
Všeobecné ustanovenia 

PhDr. Iveta Zuskinová 
riaditeľka 

Liptovského múzea v Ružomberku 
člen výkonného výboru 

OZ Vae Victis 


