
 

ZMLUVA O  SPOLUPRÁCI 

uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2) Obchodného zákonníka 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

ÚČASTNÍK 1) 

Názov:   Základná škola     

Sídlo:   Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice     

IČO:   36158119   

zast.:   Mgr. Jozef Bugna, riaditeľ školy  

     

ÚČASTNÍK 2) 

Názov:   Štátna vedecká knižnica v Prešove 

Sídlo:   Hlavná  99, 081 89  Prešov    

IČO:   00164682 

zast.:   Valéria Závadská, riaditeľka 

 

Článok II. 

Účel zmluvy 

 

1) Štátna vedecká knižnica v Prešove - Dokumentačno - informačné centrum rómskej 

kultúry vyvíja činnosť k zhromažďovaniu, zdokumentovaniu a zachovaniu 

kultúrneho dedičstva Rómov. 

2) Účastník v 1. rade je základná škola so 100% zastúpením rómskych žiakov. 

V rámci svojich aktivít už dlhodobo dosahuje pozoruhodné výsledky a hodinách 

výtvarnej výchovy. Výtvarné práce žiakov boli ocenené na mnohých výtvarných 

súťažiach po celom svete (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Česká republika, 

Maďarsko, Slovinsko, Macedónsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Irán atď.), taktiež 

boli samostatne vystavené v rôznych svetových a tunajších mestách (Washington, 

Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, 

Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov, atď.) a boli 

použité na ilustrácie rôznych kníh, kalendárov a pohľadníc. Autori týchto diel – 

žiaci školy pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Predmetné diela 

sú umiestnené v priestoroch školy. 

3) Účelom tejto zmluvy je vytvoriť virtuálnu galériu školy, t.j. prehliadku školy so 

zameraním na výtvarné práce jej žiakov.  

 

Článok III. 

Predmet zmluvy 

 

1) Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii tejto 

zmluvy tak, aby došlo k naplneniu účelu spolupráce uvedenému v čl. II. tejto 

zmluvy. 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že plnenia podľa tejto zmluvy budú poskytované 

bezodplatne. 



 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1) Účastník v 1. rade sa zaväzuje: 

a) umožniť zamestnancom účastníka v 2. rade vstup do svojich priestorov, 

b) umožniť zamestnancom účastníka v 2. rade vyhotoviť obrazové, zvukové 

a obrazovo – zvukové záznamy z priestorov školy, 

c) poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, 

d) udeliť súhlas na vytvorenie audiovizuálneho diela, 

e) udeliť súhlas na použitia diel žiakov (ďalej len sublicencia) na účel stanovený 

v tejto zmluve. 

2) Účastník v 2. rade sa zaväzuje: 

a) pripraviť virtuálnu prehliadku školy,  

a) pripraviť scenár prehliadky – vytvoriť návrh celkovej koncepcie, predstavenie 

priestorov školy a prác žiakov v textovej a zvukovej podobe vo viacerých 

jazykových mutáciách, 

b) vytvoriť umeleckú obrazovú fotodokumentáciu interiéru školy a vystavených 

prác žiakov, 

c) implementovať dodané textové a zvukové záznamy v súlade s 

fotodokumentáciou, 

d) spracovať pripravený materiál do reprezentačnej podoby v súlade 

s technickými možnosťami, 

e) inštalovať vytvorenú prehliadku. 

 

 

Článok V. 

Licencia 

1) Účastník v 1. rade je nositeľom licencie k vystaveným dielam svojich žiakov. 

2) Účastník v 1. rade udeľuje účastníkovi v 2. rade nevýhradný súhlas na použitie 

diela (ďalej len „sublicencia“). 

3) Účastník v 2. rade je oprávnený použiť vytvorené dielo všetkými známymi 

spôsobmi použitia v zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. 

4) Účastník v 1. rade udeľuje sublicenciu v neobmedzenom rozsahu. 

5) Účastník v 1. rade udeľuje sublicenciu na celý čas trvania doby právnej ochrany 

umeleckých diel. 

6) Účastník v 2. rade je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v 

rozsahu udelenej sublicencie. 

7) Účastník v 2. rade je oprávnený sublicenciu postúpiť bez súhlasu účastníka v 1. 

rade. O postúpení sublicencie a o osobe postupníka je účastník v 2. rade povinný 

informovať účastníka v 1. rade bez zbytočného odkladu. 

 

Článok VI. 

Trvanie a skončenie zmluvy 

 

1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 



2) Zmluva zaniká : 

a) písomnou dohodou účastníkov, 

b) výpoveďou, 

c) odstúpením od zmluvy. 

2) Každý účastník môže zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou adresovanou 

druhému účastníkovi. Výpovedná doba je 3 – mesačná a začína plynúť prvým 

dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Táto zmluva sa vyhotovuje v  .... rovnopisoch, po jednom pre účastníka 1) a ... 

rovnopisy pre účastníka 2). 

2) Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe 

slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej 

obsahom  zmluvu aj podpisujú. 

 

 

 

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

 

 

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

               účastník 1                               účastník 2 

 

 

 

       


