
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotoreprodukcií zbierkových
predmetov 

č. SNM-BET-INÉ-2021/487

v zmysle zák. č. 185/2015 Z. z.
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)

 Článok I.
Zmluvné strany

1. Poskytovateľ: Slovenské národné múzeum 
Sídlo: Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ
Právna forma: príspevková organizácia
Zriadenie: Zriaďovacia listina MK SR č. MK-1062/2002-1 v znení

rozhodnutia MK SR č. MK 1792/2002-1 a
č. MK-299/2004-1 

Zástupca oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných: Mgr. Tímea Mátéová, riaditeľka 

Slovenské národné múzeum - Múzea Betliar 
Kaštieľna 6, 049 21 Betliar

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: IBAN SK 12 8180 0000 0070 0024 3776
IČO: 164721
DIČ: 2020603068
Zamestnanec oprávnený konať 
vo veciach realizácie zmluvy: Mgr. Matúš Molnár
Kontakt: matus.molnar@snm.sk, +421 907 646 579

(ďalej len „poskytovateľ“)

2. Žiadateľ: PhDr. Marta Herucová, PhD. 
CVU Slovenská akadémia vied, 
Ústav dejín umenia

Sídlo: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Právna forma: rozpočtová organizácia 
Zástupca oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných: PhDr. Marta Herucová, PhD.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0000 6674
IČO: 00586986
DIČ: 2021315021
Zamestnanec oprávnený konať 
vo veciach realizácie zmluvy: PhDr. Marta Herucová, PhD.
Kontakt: dejumaha@savba.sk;  02/ 5479 3896

(ďalej len „žiadateľ“)
(ďalej ako „zmluvné strany“, jednotlivo „zmluvná strana“)
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Článok II.
Predmet zmluvy

1. Táto  zmluva  upravuje  podmienky  udelenia  súhlasu  k  právam  vzťahujúcim  sa
k reprodukcii fotografií zbierkového predmetu:                                          (ďalej len
„vecí“) zo zbierkového fondu poskytovateľa v počte 1 kusy podľa Prílohy č. 1, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2. Súhlas  sa  udeľuje  výlučne  na  tento  účel:  použitie  v publikácií:  „Tête-á-tête
o francúzskom umení na Slovensku“. 

3. Súhlas  na  použitie  špecifikovaný  v bode  2  tohto  článku  sa  udeľuje  jednorázovo  pre
poskytnutie digitálnych záznamov vecí (ďalej len „fotografický materiál“).

Článok III.
Cena a spôsob realizácie úhrady za poskytnutie fotografického materiálu

1. Fotoreprodukcie sa poskytujú bezplatne.  
2. Žiadateľ  sa  zaväzuje  poslať  2 exempláre publikácie  v tlačenej  forme na  adresu
múzea: SNM - Múzeum Betliar, Kaštieľna 6, 049 21 Betliar. 

Článok IV.
Použitie reprodukcií 

1. Poskytovateľ  zapožičiava  fotografický  materiál  žiadateľovi  na  reprodukovanie  za
účelom  definovaným  v bode  2  článku  II. tejto  zmluvy.  Akékoľvek  iné,  resp.  ďalšie
použitie  fotografického  materiálu  bez  predchádzajúceho  súhlasu  poskytovateľa  je
porušením zmluvných podmienok. 
2. V prípade, že žiadateľ má záujem o iný, resp. ďalší spôsob použitia diela, je povinný
písomne požiadať poskytovateľa o osobitný súhlas na použitie diela, čo bude predmetom
samostatnej novej zmluvy. 
3. Žiadateľ je povinný pri použití fotografického materiálu uviesť nasledujúce údaje:

 

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom jej zverejnenia.

2. Zmluvné strany vyhlasujú,  že zmluvu uzatvorili  na základe ich slobodnej  vôle, nebola
uzatvorená v tiesni a za nevýhodných podmienok. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto
zmluvy, budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, že sa
nepodarí nájsť v danom spore vyhovujúce riešenie, zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že
budú vzájomný spor riešiť v súlade so zák. č. 420/2004 Z. z. o mediácii v platnom znení.

4. Zmeny alebo doplnenia obsahu tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomne, formou
očíslovaných  dodatkov,  ktoré  nadobudnú  platnosť  dňom  ich  podpisu  oprávnenými
zástupcami  oboch  zmluvných  strán  a účinnosť  prvým  dňom  nasledujúcom  po  jej
zverejnení.
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5. V súlade  so  zákonom NR SR  č.  428/2002  Z.  z.  o ochrane  osobných  údajov,  v znení
neskorších predpisov, poskytovateľ  poskytuje súhlas na uloženie a spracovanie svojich
osobných údajov pre žiadateľa.

6. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých poskytovateľ
dostane dve vyhotovenia a žiadateľ jedno vyhotovenie. 

V Betliari, dňa 14.05.2021        V Bratislave, dňa 07.06.2021

   ………………………………………        ………………………………………
       Mgr. Tímea Mátéová                                       PhDr. Marta Herucová, PhD.
  riaditeľka SNM – Múzea Betliar         samostatná vedecká pracovníčka 

   Centra vied o umení SAV
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