
Zmluva o spolupráci 

ktorú uzavreli podľa ustanovení §269 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

I. Zmluvné strany 
 
Slovenský filmový ústav 
So sídlom Grösslingová 32, 811 09 Bratislava 
zastúpený generálnym riaditeľom Petrom Dubeckým 
IČO: 00891444 
DIČ: 20208314439 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
(ďalej len SFÚ) 

 
 FOTOFO, o.z. 
 So sídlom: Prepoštská 4, 814 99 Bratislava 
 Poštová adresa: P.O.Box 290 
 Zastúpené štatutárnym zástupcom Václavom Macekom  
 IČO: 30811911 
 Bankové spojenie:    
 číslo účtu:  
 (ďalej len „FOTOFO“) 

 
 

II. Predmet zmluvy 
 
2.1.  Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri vydaní neperiodickej publikácie  Martin Slivka – muž, 

ktorý sadil stromy s termínom vydania do 31.12.2021, v náklade 400 ks.      

 
III. Povinnosti zmluvných strán 

 
SFÚ:  
3.1. bezodplatne poskytne pre potreby publikácie fotografie zo svojho archívneho fondu – s tým, že FOTOFO 

prostredníctvom tejto zmluvy nenadobúda žiadne oprávnenia k použitiu nehmotných statkov zachytených na 
fotografiách (napr. autorské diela, osobnostné práva, ochranné známky).  FOTOFO sa týmto zaväzuje vysporiadať tieto 
práva s dotknutými osobami/ nositeľmi práv osobitnou dohodou/zmluvou na svoje náklady a svoju zodpovednosť. 
Hodnota vecného plnenia za poskytnutie fotografií, negatívov a screenshotov z archívneho fondu bude určená v zmysle 
výpožičného poriadku . 

3.2.  uhradí časť polygrafických nákladov na vydanie neperiodickej publikácie o Martinovi Slivkovi  na základe fakturácie zo 
strany FOTOFO do výšky 3000 € na základe vzájomne odsúhlaseného rozpočtu a predloženia daňového dokladu – 
faktúry spolu s fotokópiami prvotných dokladov  

3.3.   ako spoluvydavateľ neperiodickej publikácie odoberie 50% z nákladu publikácie – t.j. 200 ks  
3.4.   bude spolupracovať pri šírení neperiodickej publikácie o Martinovi Slivkovi, predovšetkým prostredníctvom Klapka.sk.    
3.5.   poskytne minimálne 30 ks publikácie na povinné, autorské a marketingové výtlačky  
3.6.   kontaktom pre FOTOFO, o.z. zo strany SFÚ pri realizácii predmetu zmluvy  je Marta Šuleková (marta.sulekova@sfu.sk).  
 
 

FOTOFO: 
3.7. ako hlavný vydavateľ uhradí všetky náklady spojené s autormi textov a fotografií a súčasne zabezpečí licencie na 

uverejnenie textov a fotografií, prípadne grabov z AV  v neperiodickej  publikácii o Martinovi Slivkovi.  
3.8.   zabezpečí a uhradí všetky ďalšie náklady spojené s vydaním predmetnej neperiodickej publikácie  (grafika, tlač a i.), 

následne časť polygrafických nákladov  do sumy 3000 € refakturuje SFÚ,   faktúru predloží spolu s fotokópiami 
prvotných dokladov,  



3.9. bude spolupracovať so SFÚ pri šírení publikácie a dodá SFÚ 50% nákladu predmetnej publikácie – t.j. 200 ks, súčasne 
v publikácii uvedie, že SFÚ je jej spoluvydavateľom, 

3.10.  bude spolupracovať so SFÚ, nakoľko publikácia je súčasne výstupom zo seminára o Martinovi Slivkovi z roku 2020, 
ktorý sa konal  v rámci Týždňa slovenského filmu. Verejná prezentácia spojená s krstom publikácie sa uskutoční na 
jeseň 2021 v rámci vhodného filmového podujatia. 

3.11.  poskytne minimálne 30 ks publikácie na povinné, autorské a marketingové výtlačky 
3.12.  kontaktom pre SFÚ zo strany FOTOFO, o.z. pri realizácii predmetu zmluvy je Helena Maťašová (matasova@sedf.sk). 
 

 
IV. Spoločné ustanovenia 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že v tiráži publikácie bude okrem iného uvedené: 
Martin Slivka – muž, ktorý sadil stromy  

Autori príspevkov:  Peter Ulman, Zuzana Mojžišová, Peter Maraky, Mario Homolka, Branko Ladič, Marek Kuboš, Rudolf Urc, 

Dagmar Ferklová, Ondrej Šulaj, Viera Langerová, Daniel Luther, Tomáč Hučko, Zuzana Beňušková 

©  FOTOFO/Stredoeurópsky dom fotografie, 2021 

©  Slovenský filmový ústav, 2021 

Zodpovední vydavatelia: Václav Macek (FOTOFO/SEDF), Peter Dubecký (SFÚ) 

Prvé vydanie 

Náklad 400ks 

 

V. Záverečné ustanovenia 
 

5.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po 
zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.  

5.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2021. 
5.3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len so súhlasom oboch zmluvných strán, a to formou 

písomného dodatku k tejto zmluve. 
5.4. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, každá zmluvná strana dostane jeden. 
 
 
 
V Bratislave, 9.4.2021  

 
 

 
 
 
 

 

_______________________ _______________________ 

Peter Dubecký 
generálny riaditeľ SFÚ 

Václav Macek 
Štatutárny zástupca FOTOFO 

 
 


