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LICENČNÁ ZMLUVA Č.  1/2022 

uzatvorená v zmysle § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon medzi 

zmluvnými stranami: 

 

Vlastivedné múzeum v Galante 

Sídlo:    Hlavná 976/8, 924 01 Galanta 

IČO:   36087033 

Štatutárny orgán: Mgr. Michal Takács, riaditeľ 

Kontaktná osoba: Mgr. Erika Slobodová, historička 

Kontakt:  tel.: 031/780 55 35; e-mail: vlast.muzeum.ga@zupa-tt.sk 

 

(ďalej len „Vlastivedné múzeum v Galante“) 

 

a 

 

Vysoká škola výtvarných umení  

Sídlo:  Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava 1    

Štatutárny orgán: doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., rektorka  

Kontaktná osoba: prof. Mgr. Ing. Ľubo Stacho   

Kontakt: tel.: +421 2 6829 9500, e-mail: stacho@vsvu.sk  

(ďalej len „nadobúdateľ“) 

 

(spoločne ďalej Vlastivedné múzeum v Galante a nadobúdateľ ako „zmluvné strany“). 

 

Čl. I 

Postavenie Vlastivedného múzea v Galante 

 

1) Vlastivedné múzeum v Galante v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho 

kraja je inštitúciou zriadenou na vykonávanie odbornej správy zbierkových predmetov, 

ktoré tvoria súčasť zbierkového fondu Vlastivedného múzea v Galante. 

2) Právny režim ochrany zbierkových predmetov a nakladania s nimi sa riadi zákonom č. 

206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty 

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. 

3) Vlastivedné múzeum v Galante je výhradným vykonávateľom autorských majetkových 

práv k dielam špecifikovaným v čl. II ods. 1. 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy a licencia 

 

1) Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu na použitie nasledujúcich digitálnych 

fotografií a údajov o záberoch v počte 4 ks z fotoarchívu Vlastivedného múzea v Galante: 

 

č. neg. Názov 

Rok 

dig. fotograf miesto 

 Pohľadnica Galanty r. 1928 (dig.)  2021 Nagy Nová ulica, Galanta  

 Pohľadnica Galanty r. 1929 (dig.)  2021 Nagy Nová ulica, Galanta  

 Pohľadnica Galanty r. 1910 (dig.)  2021 Nagy Nová ulica, Galanta  

35595 Synagóga v Galante , zač. 20.st.  2005  Galanta 
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Vlastivedné múzeum v Galante udeľuje nadobúdateľovi nevýhradnú licenciu na použitie 

digitálnych fotografií na výstave pod názvom Sakrálne príbehy, ktorá bude sprístupnená od 

22.9.2022 – 30.10.200. Licencia sa udeľuje bezodplatne.   

 

Čl. III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1) Vlastivedné múzeum v Galante poskytne nadobúdateľovi digitálne fotografie s cieľom ich 

využitia v súlade s udelenou licenciou v primeranej kvalite po uzatvorení tejto zmluvy. 

2) Nadobúdateľ je oprávnený použiť fotografie výlučne spôsobom, na ktorý mu bola udelená 

licencia podľa článku II; iné použitie je neprípustné.  

3) Nadobúdateľ je povinný pri použití fotografií tieto riadne označiť spojením „Trnavský 

samosprávny kraj – Fotoarchív Vlastivedného múzea v Galante“. 

4) Nadobúdateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe sublicenciu alebo licenciu udelenú touto 

zmluvou postúpiť tretej osobe.  

5) Nadobúdateľ je oprávnený, nie však povinný udelenú licenciu (resp. jej jednotlivé 

oprávnenia) využiť. 

 

Čl. IV 

Zánik zmluvy 

 

1) Táto zmluva zaniká: 

a) dohodou zmluvných strán, 

b) odstúpením od zmluvy v prípade závažného alebo opakovaného porušenia niektorého 

z ustanovení tejto zmluvy. 

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Túto zmluvu je možné zmeniť len písomnými dodatkami, podpísanými oboma zmluvnými 

stranami. 

2) Práva a povinnosti zmluvných strán, neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Autorského zákona, Občianskeho zákonníka a iných právnych predpisov. 

3) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Vlastivedného múzea v 

Galante. 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom jeden je určený pre Vlastivedné 

múzeum v Galante a jeden je určený pre Vysokú školu výtvarných umení so sídlom 

v Bratislave,  

4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak svojho 

slobodného a vážneho súhlasu s obsahom zmluvy ju podpísali. 

 

V Galante 24.6.2022                              V Bratislave 23.6.2022 

 

 

 

     ______________________         ______________________ 

   Mgr. Michal Takács                      doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.   

            riaditeľ múzea                                                                     rektorka VŠVU                                                        

 


