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Zmluva o spolupráci pri použití záznamov audiovizuálnych diel 
 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a ustanovení zákona č. 185/2015 
Z.z. Autorského zákona 

 
DAFilms Slovensko, občianske združenie 
so sídlom: Mlynská 575/6, 951 75 Beladice - Pustý Chotár 
IČO: 53033531 
Registrácia MV SR: VVS/1-900/90-59110 
bankové spojenie, IBAN:  
v mene združenia koná: Nina Numankadić/Marek Hovorka 
e-mail: nina@dafilms.com 
(ďalej „DAFilms SK“) 
 
a 
 
Slovenský filmový ústav 
so sídlom: Grösslingová 32, 811 09 Bratislava 
IČO: 891444 
bankové spojenie, IBAN:  
v mene spoločnosti koná: Peter Dubecký, generálny riaditeľ 
e-mail: sfu@sfu.sk 
(ďalej „Producent“) 
 
 
 

I. Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom tejto zmluvy je dojednanie podmienok o spolupráci medzi DAFilms SK a 

Producentom pri použití záznamov audiovizuálnych diel (ďalej „Filmy“). 
 

2. DAFilms SK je občianske združenie, ktoré sa zaoberá distribúciou Filmov a súčasne je 
prevádzkovateľom filmového online portálu: www.dafilms.sk, prostredníctvom ktorého  
sprístupňuje Filmy verejnosti najmä poskytovaním streamovacích služieb tzv. Video on 
demand. 

 
3. Producent je výrobcom záznamov audiovizuálnych diel, ku ktorým vykonáva v zmysle 

zákonných ustanovení všetky práva a má záujem o spoluprácu s DAFilms SK v zmysle 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Producent ako výrobca vykonáva na základe § 21 
ods. 2 zákona č. 40/ 2015 o audiovízii všetky práva autorov, výkonných umelcov, výrobcov 
zvukových záznamov k filmovým dielam vyrobeným pred rokom 1997. 

 

4. Producent má záujem poskytnúť DAFilms SK nevýhradný súhlas t. j. licenciu na použitie 
Filmov ich sprístupňovaním verejnosti prostredníctvom filmového online portálu, 
www.dafilms.sk prevádzkovaného DAFilms SK. Zoznam Filmov, ktoré sú predmetom tejto 
Zmluvy, tvorí Prílohu č. 1 k zmluve. 

 
 

II. Udelenie licencie 
 
1. DAFilms SK oznámi Producentovi najneskôr do 6 mesiacov od podpisu tejto zmluvy 

písomne, na mailovú adresu, ktorú má Producent uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, svoj 
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záväzný záujem o udelenie súhlasu na použitie Filmov uvedených v Prílohe č. 1 k tejto 
zmluve. 
 

2. Po písomnom oznámení v zmysle ods. 1 tohto článku sa zmluvné strany zaväzujú 
následne uzatvoriť Dodatok č. 1 k tejto zmluve, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 2. Tento 
dodatok bude upravovať všetky licenčné dojednania pre použitie Filmov, vrátane spôsobov 
a rozsahu použitia, licenčnej odmeny a spôsob jej uhradenia. 

 
 

III. Práva a povinnosti producenta 
 

1. Producent potvrdzuje, že je jediným nositeľom všetkých práv výrobcu audiovizuálneho 
záznamu Filmov, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a ako výrobca originálu 
záznamov Filmov vykonáva všetky práva t. j. najmä autorské práva a práva výkonných 
umelcov a iné súvisiace práva. Zároveň má potrebné oprávnenia a súhlasy na použitie 
všetkých osobnostných práv a predmetov duševného vlastníctva použitých / zobrazených 
vo Filmoch. V prípade ak sa preukáže toto vyhlásenie Producenta ako nepravdivé, 
zodpovedá Producent voči DAFilms SK za všetku škodu. 
 

2. Producent touto zmluvou potvrdzuje, že po dobu platnosti tejto zmluvy má všetky práva 
pre plnenie tejto zmluvy. K Filmom, ktoré sú predmetom tejto zmluvy nemá žiadne 
nevysporiadané nároky, finančné bremená alebo zadržiavacie práva, ktoré by mohli 
spôsobiť prekážku v udelení licenčných práv pre DAFilms SK. Rovnako potvrdzuje, že 
žiadne práva obsiahnuté vo Filmoch neporušujú alebo nezasiahnu do práv tretích strán. 

 
3. V prípade ak sa vyhlásenia Producenta podľa ods. 1 a 2 tohto článku preukážu ako 

nepravdivé, zodpovedá Producent voči DAFilms SK za všetku preukázateľne vzniknutú 
škodu. 

 
4. Producent sa zaväzuje dodať DAFilms SK po uzatvorení Dodatku č. 1 k tejto zmluve 

v dohodnutej lehote rozmnoženiny Filmov na digitálnom hmotnom nosiči, spôsobilom na 
použitie formou online sprístupňovania - HARD DRIVES vo formáte 2D HD alebo formou 
uloženia filmového materiálu na https://dafilms.myairbridge.com. 
 

5. Producent sa zaväzuje dodať DAFilms SK príslušnú hudobnú zostavu t. j. zoznam 
použitých hudobných skladieb alebo hudby osobitne vytvorenej pre Film pre účely 
vysporiadania práv autorov použitej hudby prostredníctvom príslušnej organizácie 
kolektívnej správy práv. Vzor tejto nahlášky tvorí Prílohu č. 3 k tejto zmluve. 

 
 

IV. Práva a povinnosti DAFilms SK 
 

1. DAFilms SK je povinný zabezpečiť na vlastné náklady sprístupňovanie Filmov v rozsahu 
podľa licencie poskytnutej od Producenta. 
 

2. DAFilms SK bude zodpovedať za to, že pri použití Filmov budú dodržané ustanovenia 
Autorského zákona, najmä sa zaväzuje zdržať sa akýchkoľvek neoprávnených zásahov, 
vyhotovenia neoprávnených rozmnoženín Filmov alebo použitie Filmov nad rozsah 
licencie dohodnutý s Producentom. 

 
3. DAFilms SK je povinný vykonať všetky potrebné technické opatrenia, aby nedošlo 

k poškodeniu alebo zneužitiu Filmov akoukoľvek osobou a akýmkoľvek spôsobom. 
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4. V prípade porušenia povinností uvedených v ods. 2 a 3 tohto článku zodpovedá DAFilms 
SK v plnom rozsahu Producentovi za preukázateľne spôsobenú škodu. 
 

5. DAFilms SK berie na vedomie, že ak nebude dohodnuté inak, licencia udelená 
Producentom bude pokrývať všetky práva t. j. autorské práva a práva výkonných umelcov, 
ktoré Producent vykonáva, okrem práv na hudobné diela použité vo Filmoch, ktoré patria 
medzi práva spravované príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv. DAFilms SK 
hudobné práva vysporiada prostredníctvom spoločnosti Doc-Air z.s. Praha, ktorá poskytuje 
DAFilms služby VoD a má pre tieto účely uzatvorenú hromadnú licenčnú zmluvu 
s organizáciou kolektívnej správy na vysporiadanie hudobných diel. 

 
 

V. Marketingové a propagačné účely 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Producent dodá DAFilms SK príslušné propagačné 

materiály k Filmom napr. plagáty, letáky, trailery, teasery, popis filmu, upútavky, fotografie 
a pod. Tieto propagačné materiály použije DAFilms SK pre účely propagácie Filmu. 

 
2. DAFilms SK sa zaväzuje zabezpečiť účinnú propagáciu Filmov všetkými dostupnými 

spôsobmi na vlastné náklady a účelne využívať propagačné materiály poskytnuté zo strany 
Producenta. Ak nebude dohodnuté inak, bude DAFilms SK oprávnený vyhotoviť si na 
vlastné náklady krátke audiovizuálne ukážky z Filmov v rozsahu do 1 minúty za účelom ich 
použitia na propagáciu pre dohodnuté spôsoby použitia 

 
3. DAFilms SK sa zaväzuje zabezpečiť, že použitie podkladov na propagáciu Filmov nebude 

používať na podporu / reklamu služieb alebo produktov tretích strán. DAFilms SK bude 
tieto podklady používať iba v priamej súvislosti s použitím Filmov pre dohodnutý rozsah 
udelenej licencie zo strany Producenta. 

 
4. DAFilms SK bude oprávnený v súlade s obchodnými zvyklosťami propagovať Filmy aj  

v tlači alebo v iných používaných marketingových materiáloch. 
 
 

VI. Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu trvania licencie udelenej Producentom na 

použitie Filmov.  
 
3. Túto zmluvu je možné ukončiť iba vzájomnou dohodou alebo odstúpením od zmluvy 

v prípade porušenia záväzkov zmluvných strán. 
 
4. Túto zmluvu môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán jednostranne ukončiť písomným 

odstúpením od zmluvy po predchádzajúcom písomnom upozornení porušujúcej Zmluvnej 
strane pre závažné porušenie zmluvných povinností, ktoré vyplývajú pre Zmluvné strany 
z tejto zmluvy a po márnom uplynutí lehoty na nápravu. Odstúpenie od zmluvy je účinné 
v posledný deň mesiaca, v ktorom Zmluvná strana uplatnila právo na odstúpenie od 
zmluvy. 

 
5. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len písomne formou dodatkov k tejto 

zmluve. 
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6. Všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto Zmluvou 
a jej plnením musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej 
strany uvedenej v záhlaví. 

 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu považujú za neverejný dokument, ktorý je 

predmetom obchodného tajomstva. 
 
8. Táto zmluva ako aj práva a povinnosti Zmluvných strán vzniknuté na základe alebo 

v súvislosti s touto zmluvou sa spravujú právnym poriadkom SR, a to najmä ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. 

 
9. Ustanovenia tejto zmluvy zaväzujú aj právnych nástupcov obidvoch Zmluvných strán. 
 
10. Táto zmluva jej vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre každú zmluvnú 

stranu. 
 
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že táto 

vyjadruje ich slobodnú vôľu, že jej obsah je dostatočne určitý a zrozumiteľný a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1: ZOZNAM FILMOV 
Príloha č. 2: VZOR DODATKU Č. 1 
Príloha č. 3: VZOR NAHLÁŠKY HUDOBNEJ ZOSTAVY FILMU 
 
 
 
 
V ............................................, dňa ....................... 
 
 
 
 
 
 
______________________________   __________________________ 

za DAFilms SK      za Producenta 
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PRÍLOHA č. 1 – ZOZNAM FILMOV 
 

názov  Štyri dni Ľudovíta Čonku  
minutáž 28 min 

režisér  Karol Skřipský 

Rok výroby 1967 

Štát pôvodu  SR [Československo] 

 

názov  Mašinka 
minutáž 10 min 

režisér  Karol Skřipský 

Rok výroby 1967 

Štát pôvodu  SR  [Československo] 

 

názov  Obyčajné drevo 
minutáž 15 min 

režisér  Karol Skřipský 

Rok výroby 1967 

Štát pôvodu  SR [Československo] 

 

názov  Sená na Doščanke 
minutáž 11 min 

režisér  Karol Skřipský 

Rok výroby 1967 

Štát pôvodu  SR [Československo] 

 

názov  Čert nespí 
minutáž Peter Solan a Františk Žáček 

režisér  95 min 

Rok výroby 1956 

Štát pôvodu  SR [Československo] 

 

názov  Boxer a smrť  
minutáž 102 min 

režisér  Peter Solan 

Rok výroby 1962 

Štát pôvodu  SR [Československo] 

 

názov  Prípad Barnabáš Kos  
minutáž 92 min 

režisér  Peter Solan 

Rok výroby 1964 

Štát pôvodu  SR [Československo] 

 

názov  Kým sa skončí táto noc 
minutáž 85 min 

režisér  Peter Solan 

Rok výroby 1965 

Štát pôvodu  SR [Československo] 
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názov  Trať voľná  

minutáž 19 min 

režisér  Peter Solan 

Rok výroby 1955 

Štát pôvodu  SR [Československo] 

  

názov  Burza  
minutáž 11 min 

režisér  Peter Solan 

Rok výroby 1968 

Štát pôvodu  SR [Československo] 

  

názov  Nemecká  
minutáž 9 min 

režisér  Peter Solan 

Rok výroby 1974 

Štát pôvodu  SR [Československo] 

 

názov  Len lístok poľnej pošty  
minutáž 15 min 

režisér  Peter Solan 

Rok výroby 1977 

Štát pôvodu  SR [Československo] 

 

názov  Balkón plný plienok  
minutáž 13 min 

režisér  Peter Solan 

Rok výroby 1978 

Štát pôvodu  SR [Československo] 

 

názov  Vlado Marienka Jojo starý otec 
minutáž 21 min 

režisér  Pavol Sýkora 

Rok výroby 1966 

Štát pôvodu  SR [Československo] 

 

názov  Pohľadnice  
minutáž 8 min 

režisér  Pavol Sýkora a Mikuláš Fodor 

Rok výroby 1966 

Štát pôvodu  SR [Československo] 

 

názov  Spoveď 
minutáž 17 min 

režisér  Pavol Sýkora 

Rok výroby 1968 

Štát pôvodu  SR [Československo] 
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názov  ABCD 
minutáž 16 min 

režisér  Pavol Sýkora 

Rok výroby 1969 

Štát pôvodu  SR [Československo] 

 

názov  Malý gazda 
minutáž 16 min 

režisér  Pavol Sýkora 

Rok výroby 1969 

Štát pôvodu  SR [Československo] 

 

názov  Príbeh Vlada, Marienky a Joja  
minutáž 13 min 

režisér  Stanislava Jendraššáková 

Rok výroby 1986 

Štát pôvodu  SR [Československo] 
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PRÍLOHA č. 2 – VZOR DODATKU č. 1 

 
DODATOK č. 1 

k Zmluve o spolupráci pri použití záznamov audiovizuálnych diel uzavretej dňa  
medzi zmluvnými stranami: 

 
DAFilms Slovensko, občianske združenie 
so sídlom: Mlynská 575/6, 951 75 Beladice - Pustý Chotár 
IČO: 53033531 
Registrácia MV SR: VVS/1-900/90-59110 
bankové spojenie, IBAN:  
v mene združenia koná: Nina Numankadić/Marek Hovorka 
e-mail: nina@dafilms.com 
(ďalej „DAFilms SK“) 
 
a 
 
........................................................... 
so sídlom: 
IČO: 
bankové spojenie, IBAN: 
v mene spoločnosti koná: 
e-mail: 
(ďalej „ Producent“) 

 
Článok I. 

Predmet dodatku 
 
 

1. Producent a DAFilms SK uzatvorili dňa ................. zmluvu o spolupráci pri použití 
záznamov audiovizuálnych diel (ďalej „Zmluva“). V Zmluve sa podľa článku II dohodli 
uzatvoriť tento dodatok č. 1, ktorým sa článok II Zmluvy doplňuje o uvedené ustanovenia 
upravujúce podmienky poskytnutia súhlasu na použitie Filmov, ktoré sú uvedené v Prílohe 
č. 1 v nasledovnom rozsahu:  

 

3. Producent udeľuje DAFilms SK nevýhradný súhlas t. j. licenciu na použitie Filmov 
v tomto rozsahu : 

 
a)  sprístupňovanie Filmov na www.dafilms.sk spôsobmi: 

- SVOD (Subscription Video-on-Demand): poskytnúť užívateľom oprávnenie 
k pozeraniu Filmov formou streamingu za predpokladu, že používateľ uhradí 
predplatné za takúto službu. V tomto prípade bude DAFilms SK oprávnený uložiť 
v zašifrovanej (zakryptovanej) verzii vybrané Filmy do zariadenia používateľa po dobu 
platenia predplatného za túto službu. Po jeho skončení sa Filmy z príslušného 
zariadenia automaticky vymažú 

- TVOD (Transactional Video-on-Demand): umožnenie užívateľom pozerať Filmy 
formou streamingu a opakovane ich pozerať najviac však po dobu 48 hodín od 
zaplatenia poplatku za túto službu 

- EST (Electronic Sell-Through): poskytnúť užívateľom oprávnenie, aby si zašifrovaný 
(zakryptovaný) súbor obsahujúci Film stiahli na svoje zariadenie t. j. vyhotovili si 
rozmnoženinu formou download a takto vyhotovenú rozmnoženinu Filmu budú 
oprávnení používať bez obmedzenia od momentu stiahnutia za dohodnutý poplatok . 
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- FVOD (Free Video-on-Demand): poskytnúť užívateľom oprávnenie pozrieť si Film 
formou streamingu pod podmienkou bezplatnej registrácie užívateľa na online portály 
DAFilms SK po dobu trvania takejto registrácie užívateľa 

- Free Trial: oprávnenie DAFilms SK poskytnúť Filmy na pozretie formou streamingu 
záujemcom o službu SVOD a to počas 30- dňovej skúšobnej bez poplatkov 

 
b)  bez ohľadu na zvolenú formu sprístupňovania Filmov udeľuje Producent DAFilms SK 

nevýhradnú licenciu na vyhotovovanie rozmnoženín Filmov vrátane ich konverzie do 
potrebných formátov pre účely ich použitia podľa písmena a) tohto odstavca. DAFilms 
SK nesmie vykonať žiadne úpravy alebo strihy Filmov, ktoré by znižovali umeleckú 
hodnotu Filmov. 

 
4. Producent poskytuje DAFilms SK licenciu na použitie Filmov v rozsahu podľa ods. 1 

tohto článku pre územie Slovenskej republiky a ................ bez množstevného 
obmedzenia na licenčné obdobie od ............... do ............. Ak neprejaví žiadna zo 
zmluvných strán pred uplynutím dohodnutej licenčnej doby písomne vôľu licenciu 
ukončiť, obnovuje sa automaticky licencia podľa prvej vety na ďalšie obdobie v rovnakom 
územnom a časovom rozsahu a to opakovane. 

 
5. Po uplynutí licenčnej doby podľa ods. 4 tohto článku bude DAFilms SK povinný odstrániť 

Filmy zo svojho online portálu a z vlastného servera a zničiť všetky vyhotovené 
rozmnoženiny. 

 
6. DAFilms SK sa zaväzuje poskytnuté Filmy sprístupňovať užívateľom bez prerušenia t. j. 

bez vkladania reklamných blokov resp. iného programu, okrem prípadu, ak by k tomu 
Producent udelil výslovný súhlas. 

 
7. DAFilms SK je povinný uvádzať v plnom rozsahu údaje o tvorcoch a realizátoroch Filmu 

tak ako mu budú dodané Producentom. 
 
8. DAFilms SK sa zaväzuje zaplatiť Producentovi za udelenú licenciu podľa tejto Zmluvy 

podielovú odmenu vo výške 60% (pre DAFilms SK 40%) z dosiahnutého čistého zisku. 
Takto dohodnutá odmena bude vypočítaná z čistého zisku dosiahnutého DAFilms SK 
z príjmov od užívateľov za všetky spôsoby použitia Filmov uvedených v článku II tohto 
dodatku, po odpočítaní nákladov a to DPH, povinných platieb, poplatkov organizácie 
kolektívnej správy za hudobné práva (ďalej spolu ako „odpočítateľné náklady“). Pre 
vylúčenie pochybností platí, že ak bude Film použitý užívateľom v rámci jeho 
predplatného za poskytované služby v rámci SVOD, bude čistý zisk podľa 
predchádzajúcej vety určený ako celkové predplatné platené užívateľom za obdobie, 
v ktorom došlo z jeho strany k pozretiu Filmu po odpočítaní odpočítateľných nákladov 
a vydelené celkovým počtom všetkých Filmov, ktoré si daný užívateľ v danom období 
pozrel. Súčasne platí, že nárok na podielovú odmenu z konkrétneho predplatného 
prináleží Producentovi iba vtedy, ak daný užívateľ v predmetnom období pozrel Film 
v rozsahu minimálne 1 minúty. 

 
9. Pre účely vyúčtovania sa DAFilms SK zaväzuje viesť kompletnú evidenciu 

a dokumentáciu týkajúcu sa používania Filmov podľa tejto zmluvy a v prípade žiadosti 
Producenta mu umožní ich kontrolu. 

 
10. Odmena podľa ods. 1 je splatná 1x ročne, a to vždy spätne za celý predchádzajúci 

kalendárny rok. DAFilms SK je povinný predložiť Producentovi vyúčtovanie odmeny 
najneskôr do 60 dní od skončenia príslušného kalendárneho roku. 

 
11. Producent má právo zaslať DAFilms SK námietky a pripomienky k zaslanému 

vyúčtovaniu do desiatich (10) pracovných dní od jeho doručenia. V prípade predloženia 
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takýchto pripomienok bude DAFilms SK povinný do desiatich (10) pracovných dní od ich 
doručenia vyúčtovanie opraviť alebo poskytnúť vyjadrenie k pripomienkam. 

 
12. Na základe predloženého vyúčtovania Producent vystaví DAFilms SK faktúru, ktorej 

splatnosť bude 14 dní od jej riadneho doručenia. Faktúra bude obsahovať všetky 
zákonné náležitosti, inak bude DAFilms SK oprávnený vrátiť faktúru Producentovi na 
prepracovanie. 

 
13. V prípade omeškania DAFilms SK s úhradou faktúry prináleží Producentovi úrok 

z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Ak bude 
omeškanie trvať dlhšie ako 90 dní bude Producent oprávnený od Zmluvy odstúpiť. 

 
14. Producent sa zaväzuje odovzdať DAFilms SK Filmy na nosičoch podľa dohody v  ods. 

4 tohto článku do ...... dní po podpise tohto dodatku. DAFilms SK je povinný vykonať 
kontrolu dodaných nosičov z technickej stránky a písomne sa vyjadriť v lehote piatich (5) 
pracovných dní od ich prevzatia, či vyhovujú technickým normám na použitie Filmov. Ak 
sa DAFilms SK v uvedenej lehote písomne nevyjadrí, budú sa nosiče považovať za 
zodpovedajúce požadovaným technickým potrebám. 

 
15. V prípade, že v písomnom vyjadrení DAFilms SK Nadobúdateľa podľa 

predchádzajúceho ods. 14 tohto článku bude konštatované, že dodané nosiče 
nevyhovujú technickým požiadavkám DAFilms SK zmluvné strany ich po vzájomnej 
dohode v primeranej dodatočnej lehote nahradia novým nosičom alebo v prípade 
nevyhnutnosti podľa výberu DAFilms SK iným filmovým titulom. 

 
16. Ak budú v podkladoch Producenta k Filmom alebo v iných materiáloch poskytnuté 

osobné údaje fyzických osôb budú tieto zo strany DAFilms SK spracované na základe 
tejto zmluvy v zmysle Nariadenia EP a Rady (EU) 2016/679 o zákona č. 18/2018 
o ochrane osobných údajov za účelom plnenia tejto zmluvy. Spracovanie osobných 
údajov je za týmto účelom časovo obmedzené na licenčnú dobu a pre licenčné územia 
dohodnuté podľa tohto dodatku. 

 
Článok II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a stáva sa 
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 
2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú naďalej nezmenené a v platnosti. 
 
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred podpisom prečítali a obsahu 

porozumeli 
 
 
V ............................................, dňa ....................... 
 
 
 
 
______________________________   __________________________ 

za DAFilms SK      za Producenta 
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PRÍLOHA č. 3 – VZOR NAHLÁŠKY HUDOBNEJ ZOSTAVY 
 
 

 

Výrobca: 
Názov Filmu: 
Zoznam hudobných diel / filmová zostava audiovizuálneho diela : 

 

 

 

Názov skladby 
Skladateľ 

(Skladatelia) 

Textár(i) 
(Prekladateľ 

(Prekladatelia)) 

Spracovateľ (SC) 
(Spracovatelia) 
Aranžér(i) (AR) 

 

Minutáž 
použitej 
skladby 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


