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ZMLUVA 
o spolupráci  

  
uzatvorená podľa § 269 a nasl. zák. č. 513/1991 Z. z.,  Obchodného zákonníka v znení 

neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“) medzi týmito zmluvnými stranami: 
 

 
1. Cakumprásk  
                         Forma:  občianske združenie 
    Sídlo:   Kollárova 1309/38, 018 41 Dubnica nad Váhom 
   Zastúpený:  Mgr. Juraj Šimkovič – predseda občianskeho združenia  

IČO:   51007215   
        DIČ:   2120594069 
        IČ DPH :  nie je platiteľ DPH 

Registrovaný Ministerstvom vnútra SR, č. VVS/1-900/90-51554, zo dňa 
 26.07.2017 

   Bankový účet: 2701307506/8330 
   IBAN:   SK16 8330 0000 0027 0130 7506 
   SWIFT:  FIOZSKBAXXX 
   Kontaktná osoba:  Mgr. Juraj Šimkovič 
   Telefónny kontakt:  +421 903 704 055 
   Email:    ozcakumprask@gmail.com 
   Web:   http://www.zapokladmislovenska.sk/  

 (ďalej len „Cakumprásk“) 
 
a 
 
2. Liptovské múzeum  
                     Adresa: Námestie Š. N. Hýroša 1370/10 034 50 Ružomberok 
    V zastúpení: PaedDr. Michal Kovačic, PhD., riaditeľ 
    IČO:   35993154    
        DIČ:   2020590363 

Banka:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu: SK44 8180 0000 0070 0048 1432 

Práv. forma: Príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja; 
  zriadená podľa zriaďovacej listiny vydanej Žilinským  

   samosprávnym krajom č. 2002/7 zo dňa 1.4.2002 
   Registrovaná: Minnisterstvo kultúry Slovenskej republiky pod č. RM 43/98 
   Tel:  +421 44 432 24 68 
   Web:  www.liptovskemuzeum.sk, www.skanzenpribylina.sk  
   E-mail:  sekretariat@liptovskemuzeum.sk 
     tomas.misik@liptovskemuzeum.sk  

  (ďalej len „Liptovské múzeum“) 
 
......................................................................................................................................................... 
 
Zmluvné strany  sa dohodli nasledovne: 
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Preambula 
1. Cakumprásk, je občianske združenie zriadené podľa zákona č. 83/1990 Zb., o 

združovaní občanov, v znení neskorších zmien a doplnkov, slobodným a dobrovoľným 
združením občanov a právnických osôb, ktorí prostredníctvom združenia vykonávajú 
činnosť. Cieľom združenia je okrem iného realizácia praktických zážitkových 
a spoločenských vzdelávacích aktivít: programov, workshopov, kurzov, seminárov či 
pobytov, publikovanie informácií na internetovej stránke a sociálnych sieťach, vzdelávanie 
verejnosti a šírenie osvety. Cakumprásk je organizátorom podujatia „Za Pokladmi 
Slovenska“, ktoré prebieha od 11.07.2021 do 11.08.2021 na území Slovenskej republiky. 

2. Liptovské múzeum je príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja. Má 
vlastivedný charakter a jeho výskumnú a zbernú oblasť tvorí územie celého Liptova, kde 
má svoje pracoviská a expozície. Prioritnou úlohou múzea je starostlivosť o zbierkový 
fond, ktorý tvorí vyše 190 000 zbierkových predmetov. V súčasnosti sa do popredia 
dostáva aj vytváranie novej strategickej, marketingovej a propagačnej línie, za účelom 
prezentácie a propagácie hodnôt kultúrneho dedičstva. Expozície a pracoviská 
Liptovského múzea: 

 Liptovské múzeum 
 Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš  
 Národopisné múzeum Liptovský Hrádok  
 Múzeum liptovskej dediny Pribylina  
 Hrad Likava  
 Archeologické múzeum v prírode NKP Liptovská Mara – Havránok  
 Roľnícky dom a dvor Vlkolínec  
 Gotický kostol Všetkých svätých Ludrová – Kút 
 Bannícky dom Vyšná Boca 
 Múzeum baníctva a hutníctva Maša – Liptovský Hrádok  

 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzťahov vzájomnej spolupráce zmluvných strán pri 

príprave,  tvorbe a propagácií hradného videa o hrade Likavka (ďalej len 
„Videosprievodca“) za účelom plnenia programu Projektu „Za Pokladmi Slovenska“ 
(ďalej len „Projekt“), ktoré je jeho súčasťou. Presné vymedzenie spolupráce a povinností 
zmluvných strán je v čl. II tejto zmluvy. 

2. Špecifikácia Projektu je bližšie vyšpecifikovaná v prílohe č. 1 k tejto zmluve. 
 
 

Článok II. 
Záväzky zmluvných strán 

 
1. Cakumprásk ako organizátor Podujatia sa zaväzuje: 

1.1 propagovať Podujatie na sociálnych sieťach; 
1.2 propagovať Podujatie vo verejnoprospešných a súkromných masmédiách; 
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1.3 propagovať Liptovské múzeum prostredníctvom Videosprievodcu o hrade Likava; 
1.4 propagovať spôsobom obvyklým v mieste konania sa Podujatia; 
1.5 poskytnúť logo za účelom propagácie; 
1.6 vyhľadávať projektových, produktových a mediálnych partnerov; 
1.7 zabezpečovať marketingovú kampaň Podujatia vydaním detských knižiek – rozprávok 

o aktivitách hradného škriatka, vyhotoviť príručku s typmi na výlety tzv. Hradný denník, 
vytvoriť spoločenskú hru zameranú na spoznávanie zaujímavostí z miesta Podujatia; 

1.8 vyhotoviť a sprístupniť Liptovskému múzeu podcasty v audiopodobe; 
1.9 viesť a zabezpečiť živé vysielanie; 
1.10 zabezpečiť grafické práce a všetky tlačoviny súvisiace s propagáciou podujatia; 
1.11 poskytnúť prevádzkovo-technické služby (techniku v rozsahu: reproduktory, 

mikrofóny...), a zabezpečiť zdravotnú službu; 
1.12 poskytnúť akúkoľvek súčinnosť súvisiacu s plneným predmetu zmluvy 
1.13 vykonávať svoje aktivity tak, aby neboli žiadnym spôsobom ohrozené alebo poškodené 

pamiatkové hodnoty hnuteľných a nehnuteľných vecí / pamiatok, ako aj celého areálu 
hradu Likava; 

1.14 využívať priestory hradu Likava výlučne na účel, uvedený v čl. I.. 
2. Liptovské múzeum sa zaväzuje: 

2.1 poskytnúť priestor hradu Likava bezodplatne: prvé a druhé nádvorie a Huňadyho veže 
za účelom zhotovenia Videosprievodcu, vrátane zariadenia nevyhnutného pre úspešnú 
realizáciu tohto diela a umožniť Organizátorovi Podujatia a osobám zúčastňujúcim sa 
podujatia vstup do tohto priestoru; Cakumprásk a osoby zúčastňujúce sa na tvorbe 
Videosprievodcu sú oprávnené užívať tento priestor v rozsahu nevyhnutnom pre 
dosiahnutie účelu tejto Zmluvy počas otváracích hodín Hradu Likava a za plnej 
prevádzky, 

2.2 poskytnúť podľa potreby prevádzkovo-technické služby v súvislosti s realizáciou 
a tvorbou Videosprievodcu, 

2.3 propagovať Videosprievodcu spôsobom obvyklým v mieste konania sa Podujatia a na 
webovom sídle Liptovského múzea; 

2.4 poskytnúť logo za účelom propagácie; 
2.5 poskytnúť primeranú súčinnosť súvisiacu s plneným predmetu zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli po spracovaní Videosprievodcu prehodnotiť ďalšiu aktívnu 
spoluprácu na Projekte, ktorá  bude v prípade potreby riešená Dodatkom tejto zmluvy. 

 
 

Článok III.  
Finančné podmienky 

 
1. Náklady spojené s plnením záväzkov plynúcich z čl. II. znášajú zmluvné strany 

samostatne. 
 
 

Článok IV. 
Vyššia moc a iné prekážky 

 
1. Ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nesplní svoje záväzky v dôsledku okolností vyššej 

moci, táto zmluvná strana nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich záväzkov 
vyplývajúcich zo Zmluvy. Mimoriadne udalosti označované ako vyššia moc musia nastať 
po uzavretí Zmluvy, sú nepredvídateľné a príslušná zmluvná strana im nemôže zabrániť. 
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Okolnosti vyššej moci zahŕňajú predovšetkým prírodné katastrofy, záplavy, 
zemetrasenia, zosuvy pôdy, vojnu, požiar, výbuch, teroristické útoky a štrajky alebo 
náhlu zmenu v oblasti pandemickej situácie. Zmluvná strana odvolávajúca sa na vyššiu 
moc je povinná informovať okamžite telefonicky alebo elektronicky a následne písomne 
druhú zmluvnú stranu o akýchkoľvek okolnostiach vyššej moci a preukázať ich 
primeraným spôsobom. 

2. V prípade nemožnosti plnenia predmetu zmluvy za prítomnosti verejnosti z dôvodu 
vyhláseného núdzového stavu Vládou Slovenskej republiky sa zmluvné strany dohodnú 
na uvoľnení resp. primeranej úprave niektorých povinností uvedených v čl. II. tejto 
zmluvy, čím sa Liptovské múzeum zaväzuje poskytnúť členom Cakumprásk priestor pre 
uskutočnenia podujatia „live stream“ s organizačným tímom a dohodnutými hosťami. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú sledovať a rešpektovať aktuálne hygienické 
a epidemiologické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a usmernenia 
zriaďovateľov zmluvných strán ako aj rešpektovať a dodržiavať Semafor pre kultúrne 
podujatia. 

 
Článok V. 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť svoje povinnosti riadne a poskytovať si vzájomnú 
súčinnosť. 

2. V prípade, že dôjde u niektorej zo zmluvných strán k nemožnosti plnenia, je povinná 
túto skutočnosť oznámiť písomne druhej strane bez zbytočného odkladu.  

3. Obe zmluvné strany sú pri realizácii podujatia povinné postupovať tak, aby neohrozili 
dobrú povesť a oprávnené obchodné záujmy druhej strany.  

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že sú povinné zabezpečiť ochranu informácií, ktoré si 
vzájomne poskytnú za účelom vzájomnej spolupráce v zmysle tejto zmluvy a prehlasujú, 
že zachovajú mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sú alebo by mohli byť dôvernými 
informáciami. Za dôvernú informáciu sa považuje akákoľvek informácia, o ktorej sa 
zmluvná strana dozvie pri realizácii vzájomnej spolupráce podľa tejto zmluvy, a to najmä 
informácia týkajúca sa výkonu priamej činnosti Cakumprásk, keďže môžu slúžiť len k 
napĺňaniu vzájomnej spolupráce podľa tejto zmluvy. Akékoľvek sprístupnenie dôverných 
informácií alebo ich časti tretím osobám bude považované za porušenie povinnosti 
mlčanlivosti podľa tejto zmluvy.  Akékoľvek sprístupnenie dôverných informácií alebo ich 
časti tretím osobám bude považované za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa tejto 
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že za porušenie povinnosti podľa tejto zmluvy budú 
považovať i sprístupnenie informácií o podstate spolupráce podľa tejto zmluvy. Zmluvnú 
stranu môže povinnosti mlčanlivosti zbaviť výhradne druhá zmluvná strana, a to 
písomným vyhlásením o zbavení mlčanlivosti.  

5. Zmluva zaniká : 
a) uplynutím doby na ktorú bola uzavretá, 
b) odstúpením od zmluvy podľa bodu 8 tohto článku, 
c) dohodou zmluvných strán,  
d) splnením záväzku. 

6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia ustanovení 
tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie musí byť písomné a je účinné odo dňa 
nasledujúceho po doručení druhej zmluvnej strane.  
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Článok  VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany si dohodli termín získania podkladov pre tvorbu Videosprievodcu 

v rozsahu 1 dňa, a to 29.07.2021.  
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú počas plnenia záväzkov zmluvných strán 

s platnosťou a účinnosťou od dňa jej podpisu zmluvnými stranami. 
3. Túto Zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a 

písomnou formou dodatku označeného príslušným poradovým číslom a podpísaného 
obomi zmluvnými stranami.  

4. Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, 
nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné v 
rozsahu, v ktorom neodporujú a nie sú v rozpore s neplatnými alebo neúčinnými časťami 
Zmluvy. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo 
neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá 
pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.  

5. Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky; zmluvné strany budú všetky 
prípadné spory v súvislosti so Zmluvou riešiť prednostne mimosúdnou cestou, a to 
rokovaniami a dohodou. V prípade, ak zmluvné strany nevyriešia vzájomné spory 
mimosúdnou cestou, sú oprávnené riešiť spor súdnou cestou, pričom v prípade súdneho 
sporu je daná príslušnosť slovenského súdu podľa pravidiel stanovených v príslušných 
právnych predpisoch Slovenskej republiky.  

6.  Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia 
ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov 
platných na území Slovenskej republiky. 

7. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá zo 
zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, 
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne 
prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

9. Príloha: 
Príloha č. 1) Projekt  Podujatia  

 
 
V Ružomberku dňa ............................    V Ružomberku dňa .................................. 
 
 

 
...................................... 

 
...................................... 

Mgr. Juraj Šimkovič  
predseda občianskeho združenia  

PaedDr. Michal Kovačic, PhD.  
riaditeľ 

Cakumprásk  
 

Liptovské múzeum 
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Príloha č. 1 

Za Pokladmi Slovenska 

Krížom krážom po hradoch, zámkoch, pevnostiach a zrúcaninách. 
 
Východisková situácia: 
Slovensko je krajina hradov a zámkov, má potenciál pozitívne prilákať domácich i zahraničných 
turistov.  
 
Charakteristika myšlienky projektu: 
Pomocou zábavy, spoločných výletov, talkshow a kultúrnych programov budovať pozitívnejšie 
vzťahy medzi ľuďmi našej krajiny.  
 
Prečo názov Za Pokladmi Slovenska? 
Krajina i ľudia na Slovensku skrývajú obrovské poklady, ktoré chceme nájsť a prezentovať v 
projekte - preto sa slovo Pokladmi píše veľkým písmenom.  
 
Ciele projektu: 

 Výchovno-motivačný cieľ - edukatívnymi talkshow na rôzne témy chceme ľuďom ukázať 
iný pohľad na život. Práve ľudia, ktorí budú vystupovať v talkshow sú tí, ktorí sa rozhodli 
darovať svoje dary pre službu ľuďom.  

 Zábavno-vzdelávací cieľ - počas cesty chystáme program s našim hradným škriatkom, 
ktorého cieľom bude zabávať ľudí všetkých vekových skupín. Pripravujeme aj 
spoločenskú hru, ktorú si budú môcť ľudia zahrať z pohodlia domova, ale i počas svojich 
ciest po Slovensku.  

 Kultúrno-umelecký cieľ - 2 hodinové podujatie, v portfóliu vystupujúcich máme tanečné a 
hudobné skupiny, parkourové zoskupenia, umelcov, maliarov, kúzelníka, šermiarske a 
sokoliarske skupiny a iné zaujímavé umelecké útvary. Sú to ľudia zo Slovenska, ktorých 
chceme podporiť a ukázať, akých šikovných ľudí u nás máme.  

 Vzťahy budujúci cieľ - v pozitívnej nálade a pri príjemných prechádzkach na hrady sa 
budeme navzájom spoznávať, hľadať črty, ktoré nás spájajú, vnímať každého človeka 
na tejto ceste rovnocenne.  

 Sociálny cieľ - spájať generácie v prírode, vnukov so starými rodičmi, prizvať do projektu 
organizácie pracujúce s marginalizovanými skupinami, mať so sebou ľudí z domovov 
pre seniorov a ľudí s rôznym znevýhodnením, ktorí sa budú môcť pripojiť medzi nás pri 
výstupe na hrad, na večerných talkshow a umeleckých prrogramoch.  

 Informačný cieľ - našu cestu chceme zdokumentovať a prostredníctvom YouTube kanálu 
a rôznych podcastových aplikácií hovoriť o najideálnejších podmienkach pre turistiku a 
objavovanie krásnych zákutí Slovenska. 

 Podporný cieľ - podpora turizmu na Slovensku, hradov, zámkov, zrúcanín, umelcov a 
iných organizácií, ktoré zasiahla pandémia koronavírusu.  
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Tím a úlohy: 
 
Juraj Šimkovič - projektový manažér, nositeľ vízie, komunikácia s partnermi projektu a 
mediálne výstupy. 
 
Jakub Pediač - projektový manažér, nastavenie procesov v tíme, práca na webstránke, 
komunikácia s partnermi projektu. 
 
Róbert Balušík - progresio, tvorba webu a konzultant pri tvorbe projektu.  
 
Kristína Forgáčová - autorka rozprávkových knižiek o hradnom škriatkovi, komunikácia s 
hradmi, starostami a primátormi Slovenska. 
 
Terézia Slabejová - komunikácia s hradmi, starostami a primátormi Slovenska, komunikačné 
zabezpečenie pri realizácií projektu. 
 
Jakub Ďurčo - komunikácia s partnermi projektu, hradmi, starostami a primátormi Slovenska. 
 
Karolína Forgáčová - spravovanie sociálnych médií projektu - Instagram, Facebook, Tik Tok, 
autorka spoločenskej hry. 
 
Ivana Sahuľová - spravovanie sociálnych médií projektu - Instagram, Facebook, Tik Tok, 
autorka spoločenskej hry. 
 
Lucia Valášková - manažérka hradného škriatka, tvorba programu na realizáciu projektu a 
výchovno-pohybových programov pre materské a základné školy. 
 
Kristína Ježová - hradný škriatok, realizácia pohybových aktivít na hradoch, tvorba programu 
na realizáciu projektu a výchovno-pohybových programov pre materské a základné školy. 
 
Stanka Labusová  - umelkyňa, tvorba putovnej kroniky a tvorivých workshopov na realizáciu 
projektu. 
 
Jozef Maximilián Vrábel - Film Forces, príprava a tvorba fotiek, videí z cesty a podcastov z 
pozitívnych talkshow a umeleckých programov.  
 
Adrián Koníček  - Film Forces, príprava a tvorba fotiek, videí z cesty a podcastov z Pozitívnych 
talkshow a umeleckých programov.  
 
Tomáš Gogola - Film Forces, príprava a tvorba fotiek, videí z cesty a podcastov z pozitívnych 
talkshow a umeleckých programov.  
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Aké budú výstupy z projektu? 

1. Kultúrno- umelecké večerné programy s talkshow. 
2-3 hodinové podujatie s cieľom predstaviť troch zaujímavých hostí a tri zaujímavé témy, v 
ktorých sú daní hostia profesionálmi. K tomu obohatenie o umelecký zážitok či už z malého 
koncertu, predstavenia umeleckého súboru, či zážitkovej aktivity. 

2. Detské rozprávkové knižky o hradnom škriatkovi.  
Každý región Slovenska získa svoju časť rozprávky o hradnom škriatkovi. Budú spolu tvoriť 
jednotnú koncepciu pomáhajúcu rodinám vo formovaní svojich detí. 

3. Hradný škriatok ako edukačná postavička pre škôlky a školy. 
Na základe knižiek budú vytvorení maskoti hradných škriatkov, ktorí budú od septembra 2021 
pripravení navštevovať škôlky a školy po celom Slovensku so svojim edukačným programom na 
rozvoj tímového správania detí a robenia dôležitých krokov v živote.  

4. Spoločenská hra pre celé rodiny a partie.  
Hra, ktorá bude spájať pohodlie domova a akciu v teréne. Bude zameraná na spoznávanie 
zaujímavosti o týchto majestátnych obydlí našich predkov pretkaných s rozvojom 
komunikačných zručností a kreativitou.  

5. Video seriál o hradoch.  
Videá, ktoré budú pomáhať rodinám plánovať výjazdy na hrady a zámky s praktickými 
informáciami, zhodnotením obtiažnosti terénu a inými praktickými informáciámi k ceste rodín a 
partií na hrady a zámky.  

6. Denné vlogy o našej ceste.  
Cez denné vlogy spoznajú ľudia našu cestu, jej radosti, ale i občasné trápenia, vtipnou formou 
budú videá motivovať k cestám po Slovensku.  

7. Audio a video podcasty na zaujímavé témy.  
Všetkých hostí z talkshow si budú môcť ľudia vypočuť aj v audio verziách podcastov, 
pripomenúť si tak letné dobrodružstvo. Pre pripomenutie atmosféry letných večerov bude 
vytvorený aj video podcast prezentovaný na Youtube. 

8. Výzvy do budúcnosti pre rodiny a akčné partie. 
Po skončení cesty vytvorenie motivačnej hry pre rôzne partie - rodina, škola, rôzne organizácie. 
Mesačné výzvy, ktoré spravia z cesty na hrady výzvu a zábavu zároveň. Popri výzve na hrady a 
zámky Slovenska budú aj objavovacie cesty po Slovensku, na ktoré sa bude môcť ktokoľvek 
pridať. 

9. Kronika z našej cesty.  
Celú cestu budeme zaznačovať do kroniky projektu Za Pokladmi Slovenska, ktorá sa po 
projekte stane putovnou kronikou po kaviarňach Slovenska. Môže sa tak dostať do Vašej 
obľúbenej kaviarne.  

10. Mobilná aplikácia - hra Za Pokladmi Slovenska: 
V prípade dostatočnej finančnej podpory projektu máme plán vytvoriť mobilnú aplikáciu. 
Aplikácia by tak vedela vyhodnotiť počet prejdených hradov za daný mesiac, rok, štatisticky 
vyhodnotiť koľko hradov už prešli, koľko percent Slovenska majú za sebou, ktorý hrad navštívili 
najviac krát a podobne. Jednoduchá hra, pri ktorej viac budú kráčať a plniť úlohu ako dobýjať a 
pozerať do telefónov.  
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Vízia o.z. Cakumprásk v činnosti po projekte:  
 

1. Za Pokladmi Slovenska - 1x mesačne bude o.z Cakumprásk organizovať víkendové 
spoznávanie krás Slovenska s talkshow, umeleckým vystúpením, hrami od hradného 
škriatka, tvorivými workshopmi pre partie ľudí všetkých vekových skupín a rodín s deťmi.  

2. Workshopy pre organizácie pracujúce s deťmi - workshopy zamerané na vedenie a 
pracovníkov s mládežou v rôznych občianskych združeniach a neziskových 
organizáciách s cieľom prakticky pomôcť pri realizácií menších projektov, témami 
praktických a zážitkových workshopov bude: osobná vízia, silné stránky, time 
manažment, motivácia, networking, vedenie seba a tímu. 

3. Hradný škriatok v škôlkach a školách - hradný škriatok sa bude so všetkými vekovými 
skupinami hrať. Cez hru ich však bude edukovať ku rešpektujúcej komunikácií medzi 
ľuďmi a tímovému správaniu vhodnými animačnými a športovými činnosťami v 
materských a základných školách po Slovensku. 

 
 
KTO SA O VÁS DOZVIE, KEĎ NÁS PODPORÍTE 
 

 Vaše logo bude umiestnené na webovej stránke projektu, v každom výtlačku knihy, 
spoločenskej hry, hernej aplikácií a v zozname partnerov na webovej stránke s 
preklikom na Vašu webovú stránku, seriál, v marketingovej kampani  na sociálnych 
sieťach facebook, instagram, tik tok. 

 Projekt bude mať Vaše logo bude umiestnené aj v crowdfundingovej kampani na 
podporu vydania cestovateľského denníka, rozprávkovej knižky o hradnom škriatkovi a 
spoločenskej hre a v samotných produktoch. 

 Dozvedia sa o Vás početné skupiny zahraničných Slovákov, ktorých prepojenie 
zabezpečuje organizácia Global Slovakia.  

 O projekte sa verejnosť dozvie cez:  
 blogové články, články v tlačených i internetových médiách, rozhlasoch a 

televíziách,  
 partnerov projektu - inšpiratívnymi hosťami (viac ako 200) v talkshow a 

umeleckými súbormi vystupujúcimi na hradoch, 
 sociálne siete obcí a miest, v ktorých sa hrady nachádzajú a hradných stránkach, 

ktorých bude spolu viac ako 200. 
 
Média a stránky, v ktorých sa o projekte bude písať: 

- rádio Regína,  
- rádio RTVS, 
- square talk - square_trenčín, 
- rádio regína - západ aj celoslovenské vysielanie, 
- články v News and Media Holding - Produkty,  
- partneri projektu nás prepájajú na tieto média: TASR, Dobré Noviny, Čo dokáže mama, 

Akčné ženy, Kam s deťmi, Slovo +, Levice online 
 

 
Za Vašu podporu ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu. 


