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Zmluva o spolupráci 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný 

zákonník) a príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 
 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
1. Rozhlas a televízia Slovenska 
sídlo: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
štatutárny orgán: PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ 
IČO: 47 232 480 
IČ DPH: SK2023169973 
DIČ: 2023169973 
bankové spojenie: XXXXXX 
číslo účtu IBAN: XXXXXX  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Po, Vložka č.: 1922/B 
(ďalej len „RTVS“) 

 
a 

 
2. Miešaný spevácky zbor "TECHNIK AKADEMIK"  
Koperníkova 15, 917 00 Trnava 
štatutárny orgán: Ing. Daniel Vopát, predseda   
IČO: 37988271 
DIČ: 2022113390  
IČ DPH: nie je platcom DPH 
bankové spojenie: XXXXXX 
číslo účtu IBAN: XXXXXX  
Zapísaná: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, VVS/1-900/90-25963 
(ďalej len „Partner“) 

 
(RTVS a Partner spolu ďalej len „zmluvné strany“) 

 
 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s realizáciou koncertu 

Pandemic Mass Requiem za obete COVID 19 (ďalej len „koncert“), ktorý sa bude konať dňa 20.11.2021 vo 
Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu (ďalej len „SRo“) a jeho zaznamenaním na zvukový 
záznam. Zvukový záznam bude odvysielaný na rozhlasových programových službách RTVS (SOSR 
koncerty, IDEC: 221-2510-3023-0007) 
 

2. Obidve zmluvné strany zohľadňujú skutočnosť, že Partner je hlavným organizátorom koncertu a RTVS je 
spoluorganizátorom koncertu a po stránke technickej a organizačnej zabezpečuje výrobu záznamu 
koncertu.  

 
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že vstup na koncert je voľný, s možnosťou dobrovoľného príspevku od 

návštevníkov pre obete COVIDu 19. Výber príspevku bude zabezpečovať partner a zodpovedá za 
doručenie príspevku na dohodnutý účel. 

 



ZM1007468 

4. RTVS je tiež partnerom koncertov poskytujúcim a zabezpečujúcim súčinnosť podľa čl. 3 tejto zmluvy, 
potrebnú pre účely nadobudnutia vysielacích práv pre vyhotovenie a vysielanie zvukového záznamu 
koncertu vo vysielaní RTVS. Zvukový záznam koncertu bude odvysielaný v programových službách RTVS 
(SOSR koncerty, IDEC 221-2510-3023-0007). 

 
Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Partner:  
a) zabezpečí  účasť výkonných umelcov -  členov zmiešaného zboru Technik Akademik, sólisti – Jana 

Juríčková – soprán, Lucia Duchoňová – mezosoprán, Ondrej Šaling – tenor, Daniel Čapkovič – bas, 
dirigenta a autor hudby – Pavol Procházka, na koncerte a právne a finančne vysporiada všetky práva 
autorov a výkonných umelcov v súlade s touto zmluvou, ak v zmluve nie je uvedené inak, 
 

b) vyhlasuje, že na účely tejto zmluvy nadobudol alebo nadobudne na svoje náklady od autorov, výkonných 
umelcov, ako aj iných nositeľov práv (ďalej len „nositelia práv“), ktorých diela, umelecké výkony alebo iné 
predmety ochrany sú súčasťou koncertu (ďalej len „predmety ochrany“) s výnimkou tých, ktoré sa 
zaväzuje na základe tejto zmluvy zabezpečiť RTVS, súhlas na  

- verejný prenos predmetov ochrany, ktorý zahŕňa vysielanie (terestriálne, satelitné, káblovú 
retransmisiu, internetové a simultánne) formou priameho prenosu a sprístupňovanie predmetov 
ochrany (vrátane nezaznamenaných umeleckých výkonov) verejnosti prostredníctvom siete 
internet (streaming),  

- zaznamenanie predmetov ochrany na zvukový záznam a vyhotovenie originálu zvukového 
záznamu na akýkoľvek technický nosič a akýmkoľvek spôsobom,  

- vyhotovenie rozmnožením záznamu,  
- verejný prenos záznamov, ktorý zahŕňa vysielanie zvukového záznamu koncertu (terestriálne, 

satelitné, káblovú retransmisiu, internetové, simultánne) a sprístupnenie záznamu verejnosti 
prostredníctvom siete internet (downloading, on demand, podcast),  

- sprístupňovanie archívneho záznamu prostredníctvom siete internet, 
- nekomerčné použitie zvukového záznamu koncertu medzinárodnými verejnoprávnymi 

rozhlasovými spoločnosťami v rámci medzinárodnej výmeny členov European Broadcasting 
Union (EBU) spôsobmi podľa tohto bodu vyššie,  

- v zázname koncertu obsiahnuté predmety ochrany možno použiť vcelku aj z časti, bez zmeny 
a/alebo po spracovaní/úprave, samostatne a/alebo zaradené v súbore a/alebo v spojením s iným 
dielom/predmetom ochrany,   

- vysielanie derivátov zvukového záznamu koncertu, ak vznikol spracovaním/úpravou, zaradením 
do súboru alebo spojením s iným dielom/predmetom ochrany, 

 
c) Partner získa licenciu (súhlas) podľa písm. b) tohto bodu ako výhradnú bez teritoriálneho, vecného  a 

časového  obmedzenia; Partner získa licenciu (súhlas) podľa písm. b) tohto bodu s možnosťou 
poskytnutia tejto licencie tretej osobe formou udelenia sublicencie alebo postúpenia licencie, a to vcelku 
alebo v rozsahu jednotlivých licenčných oprávnení; súhlas podľa písm. b) bude získaný tak, aby RTVS 
mohla udeliť sublicenciu alebo postúpiť licenciu tretím osobám ako aj vyhotoviť a poskytnúť 
rozmnoženinu záznamu tretím osobám za účelom použitia záznamu spôsobmi stanovenými touto 
zmluvou, 
 

d) Partner udeľuje RTVS v súlade s ustanoveniami Autorského zákona bezodplatne sublicenciu na použitie 
predmetov ochrany použitých na koncerte ako výhradnú v rozsahu podľa písm. a) až c) tohto bodu, 
najmä nie však výlučne na zaznamenanie predmetov ochrany na záznam, vysielanie na programovej 
službe RTVS, sprístupnenie nezaznamenaných predmetov ochrany, záznamu s predmetmi ochrany  
prostredníctvom siete internet najmä na webových sídlach RTVS odo dňa ich prvého sprístupnenia 
verejnosti prostredníctvom siete internet; RTVS nie je povinná udelenú sublicenciu využiť, 
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e) uvedie na plagátoch a iných propagačných materiáloch koncertu logo RTVS a logo Rádia Devín ako 
spoluorganizátora, a oficiálneho vysielateľa podujatia, 

 
f) sa zaväzuje dodať RTVS 14 dní pred realizáciou koncertu presný harmonogram, ktorý obsahuje 

základné informácie/údaje (termín, miesto, čas, obsadenie/účinkujúci, repertoár a pod.) o koncerte  
vrátane generálnych skúšok a ich dramaturgie, prípadne všetky zmeny s tým súvisiace a najneskôr do 7 
dní po uskutočnení koncertu, ktorý bol vysielaný v priamom prenose a/alebo zaznamenaný na zvukový 
záznam v súlade s udelenou sublicenciou (bod 1 písm. d) tohto článku zmluvy) zoznam použitej hudby, 
zahŕňajúc minutáž, názov skladby, meno autora hudby a textu, 

 
g) sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy v priestoroch RTVS ako aj na miestach, kde dochádza k plneniu 

predmetu zmluvy :  
• v plnom rozsahu zabezpečiť, aby boli rešpektované a dodržiavané všeobecne záväzné právne 

predpisy súvisiace s verejnou produkciou podujatia platné v SR, všeobecne záväzné právne 
predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj osobitné predpisy v oblasti BOZP platné v 
SR, a vykonávať všetky  úkony v súlade s týmito predpismi,  

• zabezpečiť dodržiavanie bezpečnostných pokynov, bezpečnostných a zdravotných označení, 
poprípade výstražného značenia v priestoroch RTVS,  

• zabezpečiť, že osoby ním určené za účelom plnenia predmetu zmluvy,  sa nebudú svojvoľne a bez 
sprievodu určenej osoby za RTVS pohybovať mimo priestorov vyhradených na plnenie predmetu 
zmluvy, 

• zabezpečiť, že žiadna z osôb zúčastnená na plnení predmetu zmluvy nebude zasahovať do 
technických zariadení RTVS, 

• upozorniť na prípadné  riziká vyplývajúce z plnenia predmetu zmluvy, ak tieto majú vplyv na 
zamestnancov RTVS alebo iné osoby pri plnení predmetu zmluvy,    

• zodpovedať  v plnom rozsahu za prípadnú vzniknutú škodu, ktorá vznikne RTVS v dôsledku 
nedodržania všeobecne záväzných právnych predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako 
aj osobitných  predpisov v oblasti BOZP platné v SR pri plnení predmetu zmluvy, a to samotným 
účastníkom zmluvy alebo osobami ním určenými na plnenie predmetu zmluvy,  

• zabezpečiť oznamovaciu povinnosť v prípade úrazu, nebezpečenstva alebo ohrozenia poverenej 
(zodpovednej) osobe za RTVS, 

h) sa zaväzuje včas oznámiť produkcii RTVS prípadné programové a organizačné zmeny, týkajúce sa 
koncertu (termín koncertu, generálne skúšky, ako aj prípadné zmeny týkajúce sa účinkujúcich výkonných 
umelcov/sólistov),  
 

i) právne a finančne vysporiada všetky nároky nositeľov práv (výkonných umelcov, sólistov, autorov, resp. 
iných oprávnených osôb) v rozsahu uvedenom v tomto článku bod 1 písm. a) až d); majetkové práva 
nositeľov práv Partner vysporiada tak, aby voči RTVS neboli uplatňované žiadne finančné, resp. iné 
nároky týchto nositeľov práv za použitie ich predmetov ochrany v rozsahu tejto zmluvy, 

 
j) uhradí odmenu za podanie výkonu Symfonického orchestra SRo (ďalej len „SOSR“) na koncerte, 

 
k) uhradí odmenu za vyhotovenie zvukového záznamu z generálky a koncertu, 

 
l) zabezpečí a finančne vysporiada notový materiál, a to tak, aby použitie notového materiálu zahŕňalo 

všetky spôsoby použitia predpokladané touto zmluvou, 
 

m) berie na vedomie, že kapacita sály Veľkého koncertného štúdia je 523 miest na sedenie (vrátane sedadiel 
pre hasiča a prípadné umiestnenie techniky) a zaväzuje sa túto kapacitu v súlade s internými 
bezpečnostnými predpismi neprekročiť. V prípade, že v čase konania koncertu budú v platnosti 
protipandemické opatrenia, alebo budú v platnosti iné obmedzujúce opatrenia súvisiace s pandémiou 
COVID-19, sa Partner zaväzuje realizovať rozmiestnenie návštevníkov podľa usmernenia produkcie 
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RTVS v súlade v čase konania koncertu aktuálne platným opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR 
(ďalej len „UVZ SR“) a platnými smernicami RTVS. Zmluvné strany sa dohodli, že koncert sa uskutoční 
v protokole kompletne zaočkovaných, 

 
n) sa zaväzuje uvádzať na komunikačných nosičoch RTVS ako oficiálneho vysielateľa podujatia a to s 

uvedením loga RTVS a textu: ,,Oficiálny vysielateľ podujatia“. Pre tento účel musí byť logo RTVS 
uvedené bezprostredne za logom/logami organizátora/organizátorov podujatia. 
 

o) súhlasí s pridelením 20ks vstupeniek pre RTVS na koncert, prípadne alikvótnu čiastku vzhľadom na 
obsadzované miesta, 

 
2. RTVS: 
a) zabezpečí Veľké koncertné štúdio SRo na skúšky a koncerty, vrátane klavíra: 

18.11.2021 14.00 – 18.00 hod. - skúška 
19.11.2021 9.00 – 13.00 hod. – skúška  
20.11.2021 10.00 – 13.00 hod. – generálka 

19.00 – 20.00 hod – koncert 
 
šatne pre účinkujúcich – podľa kapacity a priestorových možností SRo. Kľúče od šatní prevezme osoba 
určená Partnerom, ako osoba oprávnená konať v jeho mene (meno Partner doručí produkcii RTVS 
najmenej 3 dni pred konaním koncertu). Partner sa zaväzuje kľúče vrátiť do rúk produkcie alebo 
pracovníkov SBS, najneskôr na druhý deň po uskutočnení koncertu. V prípade straty kľúčov, je RTVS 
oprávnená dať Partnerovi k náhrade náklady spojené s výmenou zámky a výrobou nových kľúčov a 
Partner sa zaväzuje k úhrade týchto nákladov. 

 
b) v rozsahu svojich možností sprostredkuje verejnosti informácie o podujatí a koncertoch formou 

nekomerčných rozhovorov alebo upútavok - self-promo, cross-promo  na programových službách RTVS 
v rozsahu podľa svojho uváženia, 
 

c) zabezpečí:    
 produkčnú, pre plnenie zmluvných záväzkov zo strany RTVS, 
 technické a personálne (zvukoví majstri, technici) kapacity potrebné pri výrobe zvukových 

záznamov koncertov,  
 účasť a súhlas s podaním umeleckého výkonu členov SOSR na koncerte, vrátane skúšok, 

a súhlas na použitie ich umeleckých výkonov v rozsahu podľa čl. 3 ods. 1 písm b) tejto zmluvy,   
 technické a personálne kapacity pre ozvučenie a zvukovú postprodukciu – zvuková mixáž a strih 

zvukového záznamu, 
 služby potrebné pri realizácii koncertov v priestoroch SRo (hostesky, šatniarky, hasiči, zriadenec, 

elektrikár, SBS, ladenie hudodných nástrojov, upratovanie), ktoré finačne vysporiada, 
 oznámi použitie hudobných diel verejne predvedených/vykonaných na koncerte príslušnej 

organizácii kolektívnej správy práv (SOZA), oznámi konanie verejného kultúrneho podujatia na 
príslušných úradoch v SR (na Miestnom úrade Bratislava), 

 zabezpečí možnosť rezervácie vstupeniek cez stránku http://rtvs.sk/koncerty 
 

d) umožní a zabezpečí umiestnenie propagačných materiálov koncertu (plagáty, letáky) vo svojich 
priestoroch a pred budovou v súlade s internými predpismi, umožní v priestoroch SRo počas konania 
koncertov umiestniť bannery partnerov koncertu,   
 

e) umožní vstup médií do priestorov SRo a poskytne možnosť na zaznamenanie a odvysielanie reportáží 
pred, počas a po koncertoch televíziám: Markíza, JOJ a TA3. Partner berie na vedomie, že uvedená 
povinnosť RTVS je podmienená súhlasom uvedených médií, že v uvedených reportážach bude uvedená 
informácia: Spoluorganizátor podujatia je RTVS a Vyrobené v spolupráci s RTVS, príp. Odvysielané so 
súhlasom RTVS, a Oficiálny vysielateľ podujatia je RTVS, 
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f) uhradí prostredníctvom organizácie kolektívnej správy práv odmeny autorom hudby a textu 
zastupovaných organizáciou kolektívnej správy práv za použitie zvukových záznamov koncertov vo 
vysielaní vo vymedzenom rozsahu stanovenom touto zmluvou ako vysielateľ programu, 
 

g) umožní Partnerovi vyhotovenie obrazového záznamu z generálky a koncertu,  
 

h) sa zaväzuje dodať Partnerovi finálny master zvukového záznamu na vyhotovenie zvukovo obrazového 
záznamu na šírenie a vydanie najneskôr do termínu 31.1.2022, v súlade s podmienkami podľa čl. 7, 
 

Článok 4 
Finančné plnenie 

 
1. Partner sa zaväzuje zaplatiť RTVS odmenu za výkon SOSR podľa čl.3 bodu 1 písm j). Odmena je 

stanovená dohodou zmluvných strán na 6 900,- € vrátane DPH . 
 

2. Partner sa ďalej zaväzuje vyplatiť RTVS odmenu za poskytnutie služby podľa čl.3 bod 1 písm. k). Odmena 
je stanovená dohodou zmluvných strán na 800,- € vrátane DPH .  
 

3. RTVS vystaví faktúru s náležitosťami daňového dokladu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
v platnom znení, zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení podľa bodu 1 tohto článku, do 15 dní po 
ukončení tretieho koncertu. Na základe dohody obidvoch zmluvných strán splatnosť faktry je 14 dní od ich 
vystavenia. V prípade, že Partner neuhradí vystavenú faktúru v lehote splatnosti, je RTVS oprávnená 
požadovať úrok z omeškania s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 9 % a to na základe samostatne 
vystavenej faktúry. 

 
Článok 5 

Odstúpenie od zmluvy 
 

1. Každá zo zmluvných strán má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak splnenie povinností podľa tejto zmluvy 
sa stane nemožným alebo mimoriadne ťažkým v dôsledku nepredvídaných závažných skutočností (živelná 
pohroma, úradný zákaz, úraz, ochorenie a pod.) za podmienky, že vznik skutočností, na základe ktorých od 
zmluvy odstupuje, neodkladne oznámi a hodnoverne preukáže druhej zmluvnej strane. V takomto prípade 
zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto zmluvy bez nároku požadovať ich plnenie 
od druhej zmluvnej strany. 
 

2. Každá zo zmluvných strán má právo na náhradu škody spôsobenú zavineným porušením povinností druhou 
zmluvnou stranou. 

 
3. Ak by časť zmluvy nebolo možné jednostranne splniť vinou okolností, ktoré nespadajú do kompetencie 

niektorej zo zmluvných strán alebo vinou vyššej moci, nebudú zmluvné strany navzájom voči sebe 
uplatňovať nároky na náhradu škody a vzniknutých nákladov. 

 
4. Od tejto zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, ak dôjde k podstatnému porušeniu 

zmluvných povinností. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje: 
a) zo strany Partnera: porušenie čl.2 bod 3, čl.3 bodu 1 písm. a) až d) a čl.4 bod 1 a 2 tejto zmluvy,  
b) zo strany RTVS: porušenie čl. 3 bod 2 písm. a) a c). 

 
5. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúcej strany na náhradu škody, ktorá odstupujúcej 
strane vznikla z dôvodu  odstúpenia. 
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Článok 6 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa  považujú za  spoluvýrobcov zvukového záznamu koncertu a budú s ním okrem prípadov 

uvedených v článku 7 nakladať spoločne a nerozdielne. Pomer vlastníctva majetkových práv k záznamu  
vyplýva z jednotlivých vkladov zmluvných strán na ich výrobu a je stanovený v pomere 60% (šesťdesiat 
percent) Partner a 40 % (štyridsať percent) RTVS. Archívny master zvukového záznamu koncertu bude 
archivovaný v RTVS, ktorá aj zabezpečí jeho archiváciu v súlade s právnym poriadkom SR.  
 

2. Partner sa zaručuje, že záznam nebude obsahovať skutočnosti, ktoré by mohli bez právneho dôvodu 
zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov tretích osôb alebo ktoré môžu byť v rozpore s dobrými 
mravmi. Partner sa zaväzuje, že obsah koncertu bude v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky 
a najmä, že bude v súlade so zákonom č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000. Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský 
zákon a ustanoveniami § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a inými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

 
3. Partner sa zaväzuje, že obchodné podmienky pre využitie akýchkoľvek komerčných prvkov na rozhlasových 

programových službách RTVS, prípadne v spojitosti s rozhlasovým programom bude riešiť osobitnou 
zmluvou s Media RTVS s.r.o. – exkluzívnym obchodným zástupcom RTVS na predaj komerčného 
a reklamného priestoru RTVS. 
 

4. Partner poskytuje RTVS exkluzivitu tým, že neposkytne žiadnej inej osobe, ktorej predmetom činnosti je 
rozhlasové alebo televízne vysielanie, výroba rozhlasových alebo televíznych programov alebo ich 
sprostredkovanie či nákup a predaj, práva na výrobu záznamu, na prípravu a realizáciu programov 
z koncertu bez predchádzajúceho písomného súhlasu RTVS. 
 

5. Partner sa zaväzuje riešiť všetky záležitosti vyplývajúce z jeho postavenia hlavného organizátora koncertu 
smerom k návštevníkom koncertu a na požiadanie zodpovednej osoby zo strany RTVS poskytnúť súčinnosť 
pri riešení týchto problémov. Na tento účel poskytne Partner RTVS kontakt na osobu oprávnenú konať v 
jeho mene. 
 

6. Partner sa zaväzuje realizovať koncerty v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej 
len „UVZ SR“) vydaných hlavným hygienikom v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „nariadenia“) 
a konaním kultúrnych podujatí, a internými usmerneniami RTVS s nimi súvisiacimi, ako aj ďalšími 
opatreniami, ktoré do termínu realizácie koncertu a v jej čase UVZ SR vydá. V prípade, že bude RTVS 
uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie týchto opatrení Partnerom, Partner je povinný túto zaplatiť 
RTVS v lehote 15 dní odo dňa právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. 

 
Článok 7 

Osobitné ustanovenia o použití záznamov 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že RTVS je oprávnená, bez osobitného súhlasu Partnera, na použitie zvukového 
záznamu koncertu akýmkoľvek spôsobom bez vecného, časového a teritoriálneho obmedzenia najmä, nie 
však výlučne nasledovným spôsobom: 

a) verejný prenos vysielaním (terestriálne, satelitné, káblovú retransmisiu, internet) vcelku alebo po 
častiach na základe dramaturgických potrieb RTVS, 

b) na sprístupňovanie záznamu koncertu prostredníctvom siete internet (downloading, on demand, 
podcast),  

c) na vyhotovenie  rozmnoženín zvukových záznamov,  
d) rozširovanie originálu alebo rozmnoženín zvukových záznamov na výmenu v sieti a vo vysielaní EBU. 

 
2. Partner je na základe tejto zmluvy – bez osobitného súhlasu RTVS - oprávnený použiť záznam: 

a) pre vyhotovovanie rozmnoženín nahrávky v hmotnej podobe – pre výrobu zvukových a zvukovo 
obrazových nosičov - CD/DVD (ďalej len „CD/DVD nosič“), a to v množstevne obmedzenom počte do 
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1000 ks nosičov určených na verejné rozširovanie predajom, 
b) na verejné rozširovanie CD/DVD nosičov vyhotovených podľa predchádzajúceho bodu predajom alebo 

inou formou prevodu vlastníckeho práva (napr. darovanie, prezentačné a propagačné účely); CD/DVD 
nosiče budú rozširované pod pracovným názvom „Pandemic Mass Requiem“ počas doby od vyhotovenia 
CD/DVD nosičov do vypredania celého množstva vyhotovených nosičov, 

c) na účely propagácie Partnera,  a to aj na použitie časti nahrávky na uvedený účel, 
d) na šírenie prostredníctvom zvukovo obrazového záznamu na stránkach Partnera a RTVS. V prípade ak 

bude chcieť Partner šíriť záznam na inej platforme, musí si zabezpečiť všetky potrebné povolenia 
a súhlasy, 

 
3. Partner sa zaväzuje uhradiť všetky náklady spojené s  použitím záznamu pre výrobu  CD/DVD nosiča a jeho 

rozširovaním nekomerčným spôsobom, predajom, či inou formou. 
 
4. Partner sa zaväzuje na zadnej strane obalov CD/DVD nosičov, ako aj na samotných CD/DVD nosičoch, 

uviesť nasledujúce údaje: 
a) povinné autorské údaje k zvukovým a/alebo zvukovoobrazovým záznamom, 
b) ℗ RTVS, Rozhlas a televízia Slovenska, 2021 a aktuálne logo RTVS, 
        Miešaný spevácky zbor "TECHNIK AKADEMIK" 2021 a aktuálne logo Partnera. 

 
5.  Partner sa zaväzuje bezodplatne odovzdať RTVS 20 kusov CD/DVD nosičov, pre výrobu ktorého bol použitý 

zvukový záznam, najneskôr do 30 dní od začiatku verejného rozširovania CD/DVD nosičov. 
 

6. Partner sa zaväzuje doručiť RTVS potvrdenie z lisovne o počte vylisovaných kusov CD/DVD nosičov. 
 

7. Pre prípad použitia záznamu iným spôsobom ako je stanovené touto zmluvou, najmä pre prípad vyhotovenia 
ich rozmnoženín na účely ich verejného rozširovania predajom alebo inou formou prevodu vlastníckych práv 
(komerčne), nad rámec určený touto zmluvou, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení osobitnej zmluvy. 
 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných, očíslovaných dodatkov po 

vzájomnej dohode zmluvných strán. 
 

2. Táto zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky a na riešenie sporov v súvislosti s touto 
zmluvou majú právomoc slovenské súdy.  

 
3. Táto zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a Autorského 

zákona v znení neskorších predpisov. 
 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, budú 

riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. 
 
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zmluvné strany potvrdzujú, 
že všetky úkony súvisiace s plnením tejto zmluvy, ktoré vykonali pred podpisom tejto zmluvy, sa považujú 
za úkony v zmysle tejto zmluvy a sú v plnom rozsahu platné.  

 
6. Táto zmluva sa uzatvára na celé obdobie trvania majetkových práv autorov predvedených hudobných diel 

vrátane práv výkonných umelcov vykonávajúcich tieto hudobné diela, a to odo dňa účinnosti tejto zmluvy; 
počas trvania tejto zmluvy trvajú aj obmedzenia práv a povinností zmluvných strán vyplývajúce z udelenej 
sublicencie, ktoré ňou vznikli. Časový harmonogram plnenia záväzkov zmluvných strán je uvedený 
v príslušných ustanoveniach tejto zmluvy. 
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7. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých jeden rovnopis obdrží 
RTVS a jeden rovnopis obdrží Partner.  

 
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, a že táto bola uzatvorená 

slobodne, vážne, zrozumiteľne a bez nátlaku.  
 
 
 
 

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

Ing. Daniel Vopát       PhDr. Jaroslav Rezník 
     predseda                         generálny riaditeľ  
          

 

 

 

  


