
DOHODA, 
týkajúca sa projektov „NENÁPADNÍ HRDINOVIA“, 

uzatvorená podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona č. 618/2003 
Z. z.  o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 

 
medzi 
 
Ústav pamäti národa  
Námestie slobody 6  
817 83 Bratislava 15  
Slovenská republika 
 
(ďalej len „realizátor projektu“) 

 
a  
 
Meno a priezvisko (svedka): ............................................................................................................ 

Bytom:....................................................................................................  telefón: ............................. 

Dátum narodenia:.............................................................................................. 

(ďalej len „svedok“) 
 

I. 
 Ústav pamäti národa realizuje projekt, v rámci ktorého zhromažďuje spomienky pamätníkov 
za obdobie rokov 1939 – 1989 (ďalej len „predmetné obdobie“).  Svedectvá zaznamenané                      
na videozáznamy a audiozáznamy chce realizátor projektu použiť na vzdelávacie a bádateľské 
aktivity, ako aj pre filmové, dokumentárne a vzdelávacie programy.  
 
                                                                               II. 
1/ Svedok prejavuje svojim podpisom súhlas a ochotu pomôcť v spoločnom úsilí o zachovanie 
osobných svedectiev, týkajúcich sa predmetného obdobia a súhlasí s ich záznamom a prepisom              
na audiovizuálne nosiče a  iné elektronické médiá, a tiež súhlasí s ich zverejnením v televízií, 
rozhlase  alebo na internete doma i v zahraničí. 
2/ Svedok poskytuje svoje svedectvo bez nároku na finančnú odmenu. 
3/ Svedok má právo obmedziť realizátora, čo sa týka využitia svedectva. Obmedzenie musí byť 
uvedené v Špeciálnych dodatkoch k dohode. 
4/ Svedok postupuje realizátorovi právo publikovať, zverejniť, odovzdať za poplatok (vzhľadom na 
nevyhnutné náklady vynaložené na technickú realizáciu a následné spracovanie zachyteného 
materiálu)  alebo bezplatne, kopírovať, zredigovať alebo iným spôsobom využiť celý materiál, 
ktorý je zachytený na videokazetách a audio nosičoch. Realizátor projektu má právo na opisy, 
snímky či diapozitívy späté s pamätníkovou výpoveďou, ktoré obsahujú sčasti alebo úplne jeho 
fotografiu, meno, hlas, svedecké výpovede, ktoré pamätník poskytol realizátorovi projektu vrátane 
grafiky, katalógov výtvarných diel s jeho menom alebo bez neho, s nejakými poznávacími znakmi 
alebo bez nich, s menami ďalších osôb, pravými či pseudonymami alebo bez nich – to všetko len v 
súvislosti so zámermi projektu. Akékoľvek výhrady k tomuto bodu je nutné zakomponovať do 
Špeciálnych dodatkov k dohode. 
5/ Svedok nevznesie proti realizátorovi projektu a proti osobám, ktoré sú spojené s týmto projektom 
obvinenie za defamáciu, za zasahovanie do súkromného života, za ohováranie, ani inú žalobu 
založenú na svedectvách poskytnutých v súlade s touto zmluvou. Vzhľadom na skutočnosť, že 
svedok sa dobrovoľne rozhodol poskytnúť svedectvo, prehlasuje, že realizátor projektu a ani ďalšie 
spolupracujúce organizácie nenesú zodpovednosť za akékoľvek následky spojené s emocionálnou 
záťažou, chorobou a za akékoľvek stavy, vyvolané priamo či nepriamo svedeckou výpoveďou, 
predvídateľné či nepredvídateľné. 
 



III. 
  

 Realizátor projektu sa zaväzuje, že použije svedecké výpovede v kontexte, ktorý nenaruší 
významovú rovinu výpovede svedka.  

IV. 
 Výpovede budú uložené v audiovizuálnom archíve realizátora projektu.  

 
 V. 

 
 Špeciálne dodatky k dohode:  
 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

VI. 
 Realizátor projektu a svedok si dohodu prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia,                  
na znak čoho ju vlastnoručne podpísali. Svedok dohodu podpisuje dobrovoľne, pri plnom vedomí 
a rozumel jej obsahu.  
 

VII. 
       Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu stranami. 
 

 

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

                             svedok                                                                       zástupca ÚPN 
 
 
 
V ...........................................................                                dňa ........................................ 

 


