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Podmienky
verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh
národnej strany pamätnej mince v nominálnej hodnote 2 eurá
k 20. výročiu vstupu Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj (OECD)
______________________________________________________________________
1. Národná banka Slovenska vyhlasuje verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh
národnej strany pamätnej mince v nominálnej hodnote 2 eurá k 20. výročiu vstupu
Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
2. Súťaž sa riadi ustanoveniami § 847 - 849 Občianskeho zákonníka o verejnej súťaži.
3. Účelom súťaže je získanie hodnotného a technickým podmienkam vyhovujúceho
výtvarného návrhu národnej strany pamätnej mince pripomínajúcej širokej verejnosti
20. výročie vstupu Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj.
Účasťou na súťaži autor udeľuje súhlas na spojenie svojho výtvarného návrhu
s výtvarným návrhom spoločnej strany eurovej mince s nominálnou hodnotou 2 eurá.
4. Minca nominálnej hodnoty 2 eurá je razená z farebne odlišných kovov, má žltý stred
a biele medzikružie a pri tvorbe jej výtvarného návrhu je potrebné brať do úvahy
hranice farebne odlišných kovov.
5. Na národnej strane mince musí byť vhodne umiestnené:







V medzikruží:
Dvanásť do kruhu usporiadaných päťcípych hviezd (symbol Európskej únie). Tvar
a orientácia hviezd sú zobrazené v prílohe č. 1. Okrem hviezd nemôže byť
v medzikruží žiadny reliéf, nápisy ani značka mincovne, prípadne iniciálky autora.
Hviezdy musia byť situované v strede medzikružia.
V jadre mince:
Názov štátu „SLOVENSKO“
Letopočet „2020“
Text „ VSTUP SR DO OECD“ a „20. VÝROČIE“
Motívy vyjadrujúce význam a pôsobenie OECD a snahu Slovenska
prispievať k riešeniu spoločných výziev, k vytváraniu globálnych štandardov,
udržateľného rozvoja, digitálneho humanizmu a lepšej politiky pre lepší život.
Na výtvarnom návrhu nie je prípustné použiť motívy z euromincí (vrátane mapy
Európy), eurobankoviek a logo EÚ (ochrana autorských práv). Stručná informácia
o Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj je uvedená v prílohe č. 2.

6. Autor môže v textoch použiť veľké, malé, tlačené i písané písmo, musí však dodržať
gramatickú správnosť písania malých a veľkých písmen. Texty môžu byť uvedené
v nápise alebo opise.
7. Vyhlasovateľ súťaže odporúča autorom na výtvarnom návrhu formou prázdneho
štvorca veľkosti cca 5 mm označiť miesto pre iniciálky mena a priezviska autora
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a formou prázdneho kruhu s priemerom cca 5 mm vyznačiť miesto pre značku
mincovne.
8. Autor môže k návrhu pripojiť krátky písomný opis diela, vrátane ideového zámeru
v rozsahu maximálne 15 riadkov. Opis musí byť označený rovnakým heslom ako
sadrový model, ku ktorému sa vzťahuje.
9. Mince budú razené s rovnakými parametrami ako bežné dvojeurové mince, t.j.
s priemerom 25,75 mm z bežného kovu (meď-nikel a niklová mosadz). Pre kvalitnú
razbu mincí a dobrú čitateľnosť reliéfu musí byť jeho ukončenie jasne ohraničené
a nemôže prechádzať plynule do mincového poľa. Detaily plastiky a písmo, ktoré
majú byť na minci oddelené, musia byť namodelované tak, aby aj pri adekvátnom
zmenšení (cca 5-krát) boli medzery zachované. Negatívny reliéf pod úrovňou
mincového poľa nie je prípustný. Mincové pole musí byť hladké a bez povrchových
nerovností.
10. Podmienkou účasti na súťaži je odovzdanie návrhu národnej strany mince v sadrovom
vyhotovení v tvare kruhu. Sadrový model musí zodpovedať parametrom uvedeným
v prílohe č. 3. Rozhranie farebne odlišných kovov musí byť vyznačené ceruzkou tak,
že jadro modelu bude mať priemer 105,7 mm, celkový priemer taniera bude 138 mm
a priemer taniera vrátane obruby 150 mm. Upozornenie: rozhranie kovov musí byť
naznačené len ceruzou, nie je možné ho zvýrazňovať modelovaním alebo vrypom
kružnice.
11. Sadrový model musí byť pevný, aby zniesol manipuláciu bez upevnenia na podložku
a musí byť na zadnej strane označený súťažným heslom vyjadreným slovne alebo
číselne. K návrhu musí byť pripojená zalepená obálka, označená nápisom "Súťaž na
mincu" a rovnakým heslom ako na modeli. Obálka musí obsahovať lístok s rovnakým
heslom, s menom a priezviskom autora návrhu a jeho adresou. Návrh môže byť aj
dielom dvoch, prípadne viacerých autorov. V prípade, že takýto návrh bude ocenený,
cena bude autorom vyplatená pomerne.
12. Nedodržanie uvedených podmienok môže byť dôvodom k vylúčeniu zo súťaže.
13. Autor môže do súťaže predložiť len dielo, ku ktorému má výlučné autorské
právo. Ak na návrhu použije aj dielo iného autora, ku ktorému sa viažu autorské
práva, autor je povinný spolu s návrhom predložiť aj písomný súhlas autora
použitého diela na jeho použitie na návrhu predloženom do súťaže.
14. Súťažné návrhy musia byť odovzdané najneskôr 9. septembra 2019 do 15.00 hod.
osobne na oddelení prípravy a analýzy platidiel NBS, alebo do 9. septembra 2019
odoslané poštou na adresu:
Národná banka Slovenska
Oddelenie prípravy a analýzy platidiel
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
Návrhy odoslané alebo odovzdané po uvedenom termíne nebudú zaradené do súťaže.
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15. Návrhy odoslané poštou je vhodné avizovať doporučeným listom s uvedením
podacieho čísla poštového úradu a dátumu odoslania, prípadne emailom na adresu:
priprava.minci@nbs.sk. Na balíkových zásielkach je rozhodujúci dátum odovzdania
na poštovú prepravu. Návrhy by mali byť poslané v obaloch pre krehké zásielky
a na vonkajšom obale označené nápisom „Súťaž na mincu“.
16. Súťažné návrhy posúdi najneskôr do troch týždňov od uzávierky súťaže Komisia
guvernéra Národnej banky Slovenska na posudzovanie výtvarných návrhov
slovenských eurových mincí. Komisia predloží guvernérovi Národnej banky
Slovenska návrh na udelenie cien a návrh na realizáciu pamätnej mince.
17. Bližšie informácie o súťaži poskytne tajomníčka komisie Ing. Hana Janíková,
oddelenie prípravy a analýzy platidiel, tel.: 02 5787 2713. Autori si v prípade záujmu
môžu dohodnúť prezretie vzorových sadrových modelov pamätných a zberateľských
mincí.
18. Pre najhodnotnejšie návrhy sú stanovené tieto ceny:
1. cena 1 750 €
2. cena 1 350 €
3. cena 1 000 €
Okrem toho môžu byť na odporučenie komisie ocenené ďalšie návrhy v celkovej
sume 1 500 €. Komisia môže navrhnúť ktorúkoľvek z cien neudeliť, ako aj sumu
určenú na ceny rozdeliť iným spôsobom.
19. O udelení cien ako aj o výbere súťažných návrhov na realizáciu rozhodne po
prerokovaní návrhu výsledkov súťaže v Bankovej rade Národnej banky Slovenska
s konečnou platnosťou guvernér Národnej banky Slovenska.
20. Národná banka Slovenska si vyhradzuje právo ukončiť súťaž bez realizácie
niektorého zo súťažných návrhov a bez udelenia cien v prípade, že návrhy nebudú po
výtvarnej alebo technickej stránke zodpovedať požiadavkám vyhlasovateľa súťaže,
a to bez odškodnenia súťažiacich.
21. Ceny vyplatí Národná banka Slovenska do 30 dní od rozhodnutia guvernéra Národnej
banky Slovenska.
22. Autorovi, ktorého súťažný návrh sa bude realizovať, bude na základe uzatvorenej
licenčnej zmluvy vyplatená odmena za udelenie súhlasu na použitie diela
akýmkoľvek spôsobom a na akékoľvek účely (najmä pre prípravu výroby a razenie
neobmedzeného množstva mincí v mincovni, ich emitovanie, predaj, použitie diela
na propagačné, zberateľské a publikačné účely, právo vyhotoviť rozmnoženiny diela
na výstavné účely, právo udeliť súhlas na použitie diela orgánom a inštitúciám
Európskej únie a ďalším tretím osobám) a za výtvarnú spoluprácu pri realizácii
v celkovej sume 1 250 €. Návrh licenčnej zmluvy, ktorú sa autor víťazného návrhu
zaväzuje účasťou na súťaži podpísať, je uvedený v prílohe č. 4.
Autor dodá vyhlasovateľovi súťaže do 2 týždňov od vyzvania negatív výtvarného
návrhu schváleného na realizáciu, jeho grafické stvárnenie (perokresba pre účely
vydania oznámenia NBS o vydaní pamätnej mince) a stručný popis diela.
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Ak bude potrebné súťažný návrh vybraný na realizáciu upraviť, autor vykoná úpravy
bezplatne (v prípade potreby v spolupráci s mincovňou) najneskôr do 2 týždňov od
vyzvania vyhlasovateľom súťaže. V prípade, že autor nebude môcť úpravy vykonať,
resp. dokončiť z akéhokoľvek dôvodu v stanovenom čase, Národná banka Slovenska
má právo zadať na realizáciu iný návrh. Autorovi realizovaného návrhu bude
vyplatená odmena podľa tohto bodu podmienok.
23. Autorské právo k oceneným návrhom zostáva nedotknuté. Návrhy, ktoré budú
ocenené sumou vo výške minimálne 250 € sa stávajú vlastníctvom Národnej banky
Slovenska. Ich autori účasťou na súťaži udeľujú Národnej banke Slovenska súhlas na
ich použitie na výstavné, propagačné a publikačné účely.
24. Autori ostatných návrhov ich účasťou na súťaži súhlasia s tým, že vyhlasovateľ
súťaže si vyhotoví fotodokumentáciu do súťaže predložených výtvarných návrhov
a súhlasia s tým, že vyhlasovateľ túto fotodokumentáciu môže použiť na akékoľvek
účely.
25. Súťažné návrhy, ktoré sa nestanú majetkom NBS budú vrátené autorom len v prípade,
ak k nim bude priložená písomná požiadavka na ich vrátenie. Návrhy, ktoré si autori
nevyžiadajú späť môžu byť NBS komisionálne zničené.

Ing. Peter Kažimír
guvernér
Národnej banky Slovenska
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Príloha č. 1

Symbol Európskej únie
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Príloha č. 2
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
(spracované podľa podkladov Ministerstva zahraničných vecí)
OECD je medzinárodnou organizáciou 36 ekonomicky najrozvinutejších krajín
sveta. Od svojho vzniku sa prepracovala na prestížnu organizáciu s mienkotvorným
vplyvom, v rámci ktorej zástupcovia vlád členských krajín a experti OECD hodnotia
a porovnávajú rôznorodé aspekty národných a globálnych sektorových politík s cieľom
prispievať k vytváraniu globálnych štandardov s mottom „Lepšie politiky pre lepší život“
(Better Policies For Better Lives).
Organizácia pravidelne vypracováva a publikuje odborné štúdie a ekonomické
analýzy členských a partnerských krajín. OECD si vďaka vysokej úrovni svojich analýz
vybudovala reputáciu vysoko odbornej, objektívnej a rešpektovanej inštitúcie. OECD je
iniciátorom a tvorcom všeobecne uznávaných medzinárodných odporúčaní v rôznych
oblastiach, ale aj platformou pre výmenu najlepších skúseností a znalostí.
Okrem zasadnutí riadiacich orgánov, ktorými sú Rada OECD a Sekretariát OECD,
je práca OECD organizovaná vo viac ako 200 špecializovaných výboroch, pracovných
skupinách a expertných tímoch. Hlavným záberom činnosti OECD je prednostne:






Rozvoj a podpora koherentných politík hospodárskeho rozvoja. OECD kladie dôraz
na potrebu nového myslenia a nového prístupu k riešeniu problémov
nezamestnanosti, nerovností a fiškálnych deficitov prostredníctvom obchodu,
investícií a migrácie.
Ekonomické výhľady, pravidelné analytické správy hodnotiace aktuálny stav
globálnej ekonomiky a ekonomík členských krajín obsahujúce aj odporúčania pre
realizáciu potrebných sektorových politík s využitím skúseností OECD. Pravidelné
ekonomické prehľady, ako aj prehľady v sektorových politikách, predstavujú jeden
z rozhodujúcich referenčných rámcov pre všetky medzinárodné organizácie
a odborníkov zaoberajúcich sa ekonomickými otázkami.
Pozícia OECD v súčasnej architektúre globálnych inštitúcií. Zvýšenie legitimity,
relevantnosti a vplyvu OECD predovšetkým vo vzťahu k zoskupeniam G7 a G20.
OECD má záujem aj na ďalšom posilňovaní spolupráce s ostatnými medzinárodnými
organizáciami, kľúčovými partnermi (Brazília, Čína, India, Indonézia, Južná Afrika),
ako aj významnými regiónmi.

Slovenská republika (SR) k OECD pristúpila 14. 12. 2000. V roku 2020 teda
oslavujeme 20. výročie vstupu a zároveň takto nadviažeme na úspešné vyvrcholenie
nášho predsedníctva v Rade OECD na ministerskej úrovni, ktoré prebehlo
22. až 23. 5. 2019. Bolo to historicky prvé predsedníctvo SR v OECD od nášho vstupu
do tejto organizácie, zároveň bola SR historicky prvou krajinou stredoeurópskeho
regiónu, ktorá predsedala v OECD. Podpredsedníckymi krajinami boli Kanada
a Kórejská republika. Hlavnú tému predsedníctva si volí samotná predsedajúca
krajina. SR sa zamerala na „Využitie digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj:
príležitosti a výzvy“, aby tak témou predsedníctva reagovala na súčasné socioekonomické
trendy.
Ambíciou
nášho
predsedníctva
bolo
nielen
vstúpiť
do globálnej debaty o digitalizácii a budúcnosti práce, ale aj snaha o vytvorenie synergie
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s predsedníctvami G7 Francúzska a G20 Japonska, u ktorých téma digitalizácie takisto
výrazne rezonuje.
Slovenská delegácia vedená predsedom vlády SR P. Pellegrinim bola ocenená
aj samotným generálnym tajomníkom OECD za aktívny prístup vlády SR k
predsedníctvu a za podporu multilateralizmu. Predseda vlády P. Pellegrini vo svojom
vystúpení pripomenul koncept digitálneho humanizmu, ktorý by mal predstavovať
v budúcnosti hlavný filozofický pilier, o ktorý by sa politiky podporujúce digitálnu
transformáciu mali opierať. Napriek tomu, že digitalizácia v blízkej dobe ohrozí viac ako
40% aktuálnych profesií a s veľkou pravdepodobnosťou pripraví ľudí v mnohých
aspektoch života o riadiacu úlohu, je nevyhnutné zachovať postavenie človeka a ľudský
kapitál v epicentre ľudskej reality.
Ministerskému zasadnutiu predchádzalo OECD Fórum (20. až 21. 5. 2019)
na tému World in (e)motion (za účasti viac ako 4 000 návštevníkov), ktoré spolu s GT
OECD otváral primátor Bratislavy M. Vallo. Ako každý rok, v rámci Fóra dostali
príležitosť vystúpiť úspešné subjekty a osobnosti zo súkromného sektora, vedeckej obce,
či neziskovej sféry, aby v odborných diskusiách spoločne hľadali riešenia
pre globálne výzvy a v praktickej dimenzii demonštrovali možné riešenia.
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Príloha č. 3

Parametre sadrového modelu
pamätnej obehovej mince v nominálnej hodnote 2 eurá (v mm)
Vonkajší priemer
Vnútorný priemer
Šírka obruby w1
Maximálna výška reliéfu h1
Minimálna výška reliéfu h2
Výška hviezd h3
Výška obruby h4
Celková hrúbka h5
Minimálna vzdialenosť hviezd od obruby w2
Na modeli musí byť ceruzou vyznačené jadro
s priemerom

150,0
138,0
6,0
1,0
0,3
0,5
1,2
25,0
3,0
105,7

Príloha č. 4
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Licenčná zmluva
uzavretá podľa § 65 až 75 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
v znení neskorších predpisov
___________________________________________________________________
Čl. 1. Zmluvné strany
A/ Autor:

…………….........................
.............................................
...........................…………..
.............................................
(ďalej len „autor“)
Nie je registrovaným platiteľom DPH

B/ Nadobúdateľ:

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
.............................................
.............................................
30844789
2020815654
SK2020815654
..............................................
..............................................
(ďalej len „nadobúdateľ“)

bankové spojenie:
IBAN
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zastúpený:

Čl. 2. Predmet zmluvy
2.1.
Na základe dohody zmluvných strán udeľuje autor touto zmluvou nadobúdateľovi
výhradnú licenciu na realizáciu a použitie svojho diela, výtvarného návrhu národnej
strany pamätnej mince s nominálnou hodnotou 2 eurá, ktorá je venovaná 20. výročiu
vstupu Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej
len „dielo“). Pamätné mince s nominálnou hodnotou 2 eurá budú vydané v roku 2020
(ďalej len „minca“). Tento súhlas autora zahrňuje právo nadobúdateľa používať dielo
akýmkoľvek spôsobom a na akékoľvek účely, najmä pre prípravu výroby a razenie mincí
v mincovni, na ich emitovanie, predaj, na propagačné, zberateľské a publikačné účely,
vrátane práva vyhotoviť rozmnoženiny diela na výstavné účely a práva udeliť súhlas na
použitie diela orgánom a inštitúciám Európskej únie a ďalším tretím osobám. Privolenie
použiť a šíriť svoje horeuvedené dielo udeľuje autor nadobúdateľovi
na časovo neobmedzenú dobu a v neobmedzenom rozsahu.
2.2.
Autor v zmysle § 7 autorského zákona udeľuje súhlas na spojenie svojho výtvarného
návrhu, ktorý bude použitý na národnej strane pamätnej obehovej mince v nominálnej
hodnote 2 eurá, s výtvarným návrhom spoločnej strany dvojeurovej obehovej mince.
2.3.
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Autor sa zaväzuje spolupracovať pri príprave výroby mincí podľa podmienok
nadobúdateľa obsiahnutých v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Čl. 3. Autorský honorár
3.1.
Odmena autora za udelenie výhradnej licencie a za súhlas na použitie diela, jeho
realizáciu, šírenie diela v rozsahu a za podmienok dohodnutých touto zmluvou
a za výtvarnú spoluprácu pri výrobe mincí predstavuje 1 250 €, slovom
tisícdvestopäťdesiat eur.
3.2.
Autorská odmena bude po odpočítaní príspevku do fondu výtvarných umení
a po vysporiadaní daňovej povinnosti vyplatená autorovi prostredníctvom firmy
AUVICO, spol. s r.o., Šintavská 26, 851 05 Bratislava. Nárok na autorskú odmenu vzniká
po schválení sériovej razby mincí. Autorská odmena bude autorovi vyplatená
do 30 dní po schválení sériovej razby mincí.
Čl. 4. Spoločné a záverečné ustanovenia
4.1.
Autor vyhlasuje, že k dielu, ktoré je predmetom tejto zmluvy, má autorské právo, že je
oprávnený nakladať s ním a že nikto iný nemá právo k tomuto dielu, ktoré by bolo v rozpore
s právami uvedenými v tejto zmluve. Autor zodpovedá v plnom rozsahu za prípadné
úmyselné i neúmyselné porušenie autorských práv tretích osôb k dielu, ktoré použil na
vytvorenie diela uvedeného v čl. 2 bode 2.1. tejto zmluvy, a o ktorého použití neinformoval
nadobúdateľa spolu s predložením diela uvedeného v čl. 2 bode 2.1. tejto zmluvy do
verejnej anonymnej súťaže, ktorej uzávierka bola dňa 9. septembra 2019;
za týmto účelom autor v plnom rozsahu zodpovedá aj za škodu spôsobenú porušením
autorských práv, ktorá vznikne nadobúdateľovi alebo tretím osobám.
4.2.
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia
podmienkami nadobúdateľa (príloha č. 1), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy,
Autorským zákonom a Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov).
4.3.
Nadobúdateľ sa zaväzuje odovzdať autorovi do 30 dní od emisie 25 kusov mincí, ktoré
budú zabalené v papierovom šúľku.
4.4.
Spracúvanie osobných údajov autora nadobúdateľom je nevyhnutné na plnenie tejto
licenčnej zmluvy. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov nadobúdateľom
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
(Ú.v. EÚ L 119, 4.5.2016), a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a

10

Vstup Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

o zmene a doplnení niektorých zákonov sú uvedené na webovom sídle (internetovej
stránke) nadobúdateľa.
4.5.
Táto zmluva je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení § 5a zákona
o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších
predpisov) v spojení s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka. Autor dáva súhlas
na zverejnenie tejto zmluvy, s výnimkou jeho osobných údajov, a to zverejnenie
nadobúdateľom počas trvania jeho povinnosti podľa § 5a ods. 1 a 6 a podľa § 5b
zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Tento súhlas možno odvolať len
po predchádzajúcom písomnom súhlase nadobúdateľa.
4.6.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné
strany záväzná odo dňa jej podpísania zmluvnými stranami; ak oprávnení zástupcovia
oboch zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň
neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) nadobúdateľa (§ 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a ods. 1, 6 a 9 zákona o slobodnom prístupe
k informáciám).
4.7.
Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme po vzájomnom
odsúhlasení zmluvnými stranami.
4.8.
Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch s tým, že autor dostane jedno vyhotovenie
a nadobúdateľ dostane tri vyhotovenia.
4.9.
Zmluvné strany (každá sama za seba) zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne
úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená a že táto zmluva
nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných a nevyhovujúcich podmienok pre
niektorú zo zmluvných strán. Súčasne zmluvné strany (každá sama za seba) zhodne
vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili a jej obsahu porozumeli, zaväzujú
sa ustanovenia tejto zmluvy dobrovoľne plniť a túto zmluvu vlastnoručne podpísali na
znak toho, že je určitá a zrozumiteľná a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.
Bratislava dňa

.........................................dňa

Národná banka Slovenska

Autor

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

................................................
Príloha č. 1

Podmienky
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nadobúdateľa na realizáciu výtvarného diela – návrhu národnej strany pamätnej
mince s nominálnou hodnotou 2 eurá
k 20. výročiu vstupu Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj
1.
Autor sa zaväzuje neudeliť tretím osobám súhlas na akékoľvek použitie a šírenie diela
uvedeného v čl. 2 bod 2.1. zmluvy. Autor sa zaväzuje, že motív, ktorý použil na diele na
výrobu mince, nepoužije v rovnakej podobe na vytvorenie iných diel.
2.
Pri príprave výroby mince bude autor spolupracovať s nadobúdateľom a s mincovňou.
Návrh diela na výrobu mince upraví včas podľa ich požiadaviek a osobne a na vlastné
náklady sa zúčastní schvaľovania skúšobného odrazku mince. Schválenie skúšobného
odrazku mince písomne potvrdí.
3.
Nadobúdateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že autor odmietne, alebo
nebude môcť včas vykonať, či dokončiť požadované úpravy návrhu diela na výrobu
mince alebo odmietne účasť na schvaľovaní skúšobného odrazku mince. Ak odmietne
autor uskutočniť požadované úpravy, môže nadobúdateľ dať dielo upraviť inému
výtvarníkovi, prípadne zadať na realizáciu iné dielo. Ak autor bez vlastného zavinenia
nebude môcť požadované úpravy diela uskutočniť včas alebo dokončiť, môže
nadobúdateľ dať dielo upraviť inému výtvarníkovi s písomným súhlasom autora; autor
má právo takéto úpravy posúdiť a vyjadriť sa k nim, ako aj k osobe výtvarníka, ktorý by
mal požadované úpravy realizovať.
4.
Autor udeľuje súhlas na uverejnenie diela v oznámení NBS o vydaní pamätnej obehovej
mince.
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