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Zmluva o účinkovaní 
uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka 

0088/FTF/2021 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ:  
 
Názov:             Vysoká škola múzických umení v Bratislave 

           Filmová a televízna fakulta  
Sídlo:              Svoradova 2, 811 03 Bratislava 
IČO:             00397 431 
DIČ:                         2020845200 
IČ DPH:                         SK 2020845200 
Bankové spojenie:      Štátna pokladnica 
Číslo účtu:                     
Štatutárny zástupca:  doc. Mária Heinzová, ArtD., rektorka 
V zastúpení:                prof. Darina Smržová, dekanka 
(ďalej len „VŠMU FTF“) 
    

a 
 
1.2 Účinkujúci: 

 
Meno a priezvisko:   Zuzana Ungvarská 
Trvalé bydlisko:                   
Dátum narodenia:              
Rodné číslo :                          
Štátna príslušnosť:               
Bankové údaje (IBAN, IBAN/BIC kód):  
(ďalej len „ účinkujúci“)  
 
1.3.    Zákonný zástupca účinkujúceho : 
 
Meno a priezvisko:                  Zuzana Ungvarská 
Trvalé bydlisko :                         
Dátum narodenia:                    
Rodné číslo :                              
(ďalej len „ zákonný zástupca“) 
 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je záväzok účinkujúceho osobne absolvovať rozhovor v pozícií respondenta podľa 
pokynov a požiadaviek autorov pripravovaného Audiovizuálneho diela s pracovným názvom: Teória a prax 
(Bakalársky film katedry dokumentárnej tvorby, réžia  :Júliana Horváthová, produkcia : Natália Česánková)                                                                                        
(ďalej len „AVD“).  
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Čl. III. 

Termín a miesto rozhovoru 
 

Rozhovory s účinkujúcim sa uskutočnia medzi 20.5.2021 – 1.6.2021 
 
       

Čl. IV. 

Odmena za účinkovanie 
 

Účinkujúci poskytne rozhovor uvedený v článku II. za dohodnutú odmenu 200 Eur (slovom dvesto eur). 
 

Čl. V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
5.1  VŠMU FTF v súvislosti s rozhovorom, ktorý je predmetom tejto zmluvy, zabezpečí na vlastné náklady 

jeho technické a materiálne zabezpečenie tak, aby boli uspokojené všetky požiadavky potrebné na 
úspešné zabezpečenie výroby zvukovo-obrazového záznamu rozhovoru. Zvukovo-obrazový záznam 
rozhovoru bude následne použitý v rámci pripravovaného AVD. 

 
5.2 Účinkujúci udeľuje VŠMU FTF súhlas na spracovanie rozhovoru do textovej a audiovizuálnej podoby 

akýmkoľvek technologickým spôsobom a na jeho šírenie v čase trvania práv VŠMU FTF ako výrobcu 
originálu alebo rozmnoženiny AVD bez vecného a teritoriálneho obmedzenia týmto spôsobom: 
a) vyhotovenie originálu záznamu alebo časti a ich rozmnoženín,  
b) verejné rozširovanie originálu záznamu alebo jeho rozmnoženiny verejným vykonaním, 

vysielaním, káblovou retransmisiou, internetom alebo iným sprístupnením verejnosti ,  
c) využitie záznamu na propagačné a vzdelávacie účely VŠMU FTF (filmové festivaly, semináre, 

konferencie). 
 
5.4 Účinkujúci sa zaväzuje rešpektovať a čo najlepšie splniť pokyny autorov pripravovaného AVD, ktoré 

budú súvisieť s predmetným rozhovorom tak, aby boli naplnené ich predstavy z hľadiska využitia 
záznamu rozhovoru v pripravovanom AVD.  

5.5 Účinkujúci zodpovedá za škodu (§ 420 Občianskeho zákonníka), ktorá by vznikla VŠMU FTF 
porušením  zmluvných povinností účinkujúceho. 

 
 

Čl. VI. 
Odstúpenie od zmluvy 

 

6.1  Objednávateľ  môže od zmluvy odstúpiť v prípade, ak účinkujúci bez závažných zdravotných alebo 
osobných dôvodov neuskutoční rozhovor, a to ani v náhradnom termíne. 

6.2   Účinkujúci môže od zmluvy odstúpiť, ak mu závažné zdravotné alebo osobné dôvody budú brániť v 
splnení zmluvnej povinnosti podľa tejto zmluvy. 

6.3  Odstúpenie od zmluvy sa  musí oznámiť druhej strane prostredníctvom doporučeného listu.   

 
   

Čl. VII. 
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Platnosť zmluvy 

 

Zmluva je platná do okamihu splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. 

 

 

 

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Vo veciach osobitne touto zmluvou neupravených platia ustanovenia Občianskeho zákonníka. 

8.2 Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oboma 

zmluvnými stranami.  

8.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť  dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ.  

8.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, 

že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, čo na znak súhlasu potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

 

Bratislava  dňa 7.05.2021                     

 

 

 Za VŠMU FTF:                                   Zákonný zástupca :              

 

 

 

 

 

 

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

      prof. Darina Smržová                 podpis 

       dekanka VŠMU FTF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


