
Dodatok č.1  
k licenčnej zmluve uzatvorenej podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve 

a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov  (ďalej len „AZ“)     

a zákona č. 343/2007 Z.z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania 

audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

(ďalej len „audiovizuálny zákon“) dňa 6. 12. 2013 medzi  

 

 

 

Slovenský filmový ústav 

Grösslingová 32, 811 09 Bratislava 

zastúpený:  Peter Dubecký, generálny riaditeľ 

IČO: 891 444 

DIČ: 2020831439 

bankové spojenie: Štátna pokladnica,  

č.účtu:  SK33 8180 0000 0070 0007 0641, BIC: SPSRSKBA                                                              

 (ďalej len „ústav“) 

 

a  
 

MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 

so sídlom: Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica, 

zapísaná v obch. registri Okresného súdu Bratislava I.,  odd. Sro, vložka 1233O/B 

zastúpená: Matthias Settele, Marianna Trnavská, konatelia 

IČO: 31444873 

DIČ: 2020363257 

IČ DPH: SK2020363257 

bankové spojenie:  

(ďalej len „nadobúdateľ“) 

 

 

1. Nadobúdateľ v zmysle zmluvy zo dňa 1. 7. 2008 o používaní časti audiovizuálnych diel a 

ich zvukovo-obrazových záznamov (ďalej len „dielo a záznam“), ku ktorým práva vykonáva 

ústav na základe § 24 ods. 2 audiovizuálneho zákona č. 343/2007 Z.z., vyrobil v Centre 

spravodajstva a publicistiky dokument „Nežná 1989 – 20 rokov manželstva so slobodou“, 

v ktorom použil 5 minút 13 sekúnd záberov z Kinožurnálov 1989. 

 

 

2. Nadobúdateľ uhradil Ústavu za udelenie licencie a poskytnutie rozmnoženiny dohodnutú 

cenu v celkovej výške 2190,78 € (365,13 € za každú začatú minútu) v zmysle nahlášky za 

november 2009 za dve vysielania. V rámci vtedy platného licenčného obdobia do 31. 12. 

2009 bolo zrealizované jedno vysielanie dňa 17. 11. 2009. 

 

 

3. Týmto dodatkom udeľuje Ústav súhlas s druhým reprízovým odvysielaním dokumentu 

uvedeného v bode 1 bezodplatne, v rámci aktuálne platného licenčného obdobia do 31. 12. 

2014. 

 



4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 

 

5. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.  

 

6. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

 

 

 

 

 

 

 

V  Bratislave dňa  .........................                              V  Bratislave dňa  ............................. 

 

 

 

 

 

 

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

Slovenský filmový ústav                                             MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  

      Peter Dubecký  Matthias Settele, Marianna Trnavská 

    generálny riaditeľ                                                                            konatelia 


