
D O H O D A   
5/2013 

 
  
 

uzavretá medzi: 
 

 
1. zmluvná strana :   Slovenské banské múzeum 
                                  Kammerhofská 2, 969 00 Banská Štiavnica 
                                  Štatutárny zástupca: PhDr.Jozef Labuda, CSc., riaditeľ 
                                  IČO: 35998652 
                                                                a 
 
2.zmluvná strana :    Centrum vedecko-technických informácií SR 
                                  Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
                              Štatutárny zástupca: prof. RNDr. Jánom Turňom, CSc., riaditeľ CVTI SR 
                                 Zodpovedný: Mgr. Andrea Putalová, vedúca NCP VaT 
                                 IČO: 151 882 
 
 

I. 
Predmet dohody 

 
1. Predmetom dohody je poskytnutie digitálnych záberov zo zbierkového fondu banskej   

techniky v Slovenskom banskom múzeu, fotografovanie a poskytnutie fotografií 
Slovenského banského múzea v objekte Banského múzea v prírode. 

2. Fotografický materiál bude použitý na pripravovanú výstavu o Samuelovi Mikovínim a ako    
    obrazová príloha do propagačných materiálov (panely, brožúra, letáky, pozvánka, 

samostatné vystavenie fotografií a iné) k spomínanej výstave. 
 

II. 
Doba fotografovania 

 
1.  Fotografovanie bude prebiehať  v Slovenskom banskom múzeu, podľa bodu I. tejto 
     Dohody  dňa  22.04.2013 za prítomnosti zamestnanca múzea.  
 

III. 
Podmienky 

 
1.  Druhá zmluvná strana zabezpečí odovzdanie po dva kusy z každého vytlačeného      

propagačného materiálu a 50 ks. brožúr. 
2.  Pri prezentovaní sa uvedie, že zbierkové predmety sú majetkom Slovenského banského  
     múzea v Banskej Štiavnici a súčasne druhá strana zodpovedá za dodržanie autorských 

práv. 
3.  Použitie fotografického materiálu na iný účel ako je uvedené v článku I., je možné len so  
     súhlasom  vedenia Slovenského banského múzea. 
4.  V prípade úrazu druhej zmluvnej strany v priestore múzea nebude vznesená     
      požiadavka  na hradenie bolestného. 
 



 
IV. 

Záverečné ustanovenie 
 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, porozumeli jej, nemajú námietky proti   
      jej forme a obsahu, prehlasujú, že ju neuzavreli v tiesni ani za nevýhodných podmienok    
      a na znak toho ju vo vlastnom mene podpísali. 
 
2. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch z ktorých SBM obdrží 2 paré a 2 paré druhá 

zmluvná strana. 
 
3. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 
    
 
 
 
  V Banskej Štiavnici   
 
 
 
 
 
 
 ..................................................                                                .................................................                                                                     
         riaditeľ múzea  SBM                                                                      riaditeľ CVTI SR 
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