
Zmluva o fotografovaní (TFP)  
a následnom užití obrazového diela. 

 
 

 
Zmluvné strany: 

Meno a priezvisko: Peter Ondrejkovič,  

rodné číslo:  670129/6437, Trvale bytom:  Studienka 598, 908 75 Studienka  

Mobil: +421 944 943 252 Mail: peto.ondrejkovic@gmail.com,  

ďalej ako fotograf. 

 

Meno a priezvisko:  

rodné číslo:  

Mobil: +421 945459140 Mail:  

ďalej ako MUA. 

 

a 

 

Meno a priezvisko: ____________________________________________ 

rodné číslo: ______________ Trvale bytom:  ________________________________ 

Mobil: __________________ Mail: ________________________________________ 

ďalej ako modelka. 

 

 

Predmet zmluvy: 

 

Modelka, MUA a fotograf, sa vzájome dohodli a súhlasia s tým, že všetky strany môžu fotografie, na              

ktorých figuruje modelka, ktorú upravovala MUA a ktoré vyhotovil fotograf, ako autor obrazového diela,             

voľne používať pre svoju osobnú prezentáciu – na internete, v booku, v ponukách pre modelingové ag.,              

výstavách fotografií, vrátane vytisknutia fotografií vo fotografických, či iných časopisoch a fotografovi           

k jeho voľnej tvorbe a k voľnému užitiu , pri tvorbe obrazových diel. Za takéto použitie fotografií, alebo               

ich častí, nenáleží  ani fotografovi, ani MUA a ani modelke žiadny finančný honorár.  

 

Fotograf, ako autor, z každého fotografovania vyberá a upravuje vybrané expozície, ktoré následne           

spracuje a v počte max 3 ks., prípadne ak sa pred fotografovaním dohodnú na inom množstve, tak podľa                

dohody, tie zfinalizované a optimalizované pre použitie na internete ( v rozlíšení 2040 px, na dlhšiu              

stranu ) odovzdá modelke a MUA. Všetky tieto fotografie signuje podľa vlastného uváženia.  

 

Ak modelka požaduje od fotografa i tlač fotografií, túto jej vykoná v požadovanom formáte, za úhradu              

nákladov s tým spojených, prípadne jej dodá požadovaný formát v dátovej podobe a optimalizovaný pre            
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tlač aku si zadefinuje. Zdrojové dáta tak ako autorské práva, zostávajú výlučným vlastníctvom fotografa. 

 

Modelka smie kópie originálov vyhotovených fotografií použiť výlučne pre vlastné – privátne účely,             

avšak tieto nesmie akokoľvek upravovať , retušovať, či inak grafický meniť, alebo použiť pre komerčné               

účely.. 

 

 

 

Záverečné ustanovenia: 

 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a je časovo neobmedzená  

 

Všetky strany túto zmluvu podpisujú na znak súhlasu, za plného vedomia a svojim podpisom zároveň 

každá zo zúčastnených strán prehlasuje a potvrdzuje, že je svojprávna. 

 

 

V Malackách dňa:  

 

 

 

 

 

 

 

               Podpis modelky Podpis vizážistky           Podpis fotografa 

 


