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SÚHLAS PAMÄTNÍKA S POUŽITÍM PRÍBEHU 

Dolu podpísaný/á ______________________________ bol/a oboznámený/á s podstatou projektu 

„100 rokov Československa v našej škole“, ktorý je organizovaný Slovenským národným múzeom, 

Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava a Národním muzeem, Vinohradská 1, 110 00 Praha 1. 

Zapojením sa do projektu vyjadruje pamätník/respondent v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytol, a ktoré boli 

zaznamenané v rámci poskytnutých rozhovorov pre účely projektu „100 rokov Československa 

v našej škole.“ Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a poskytuje sa na dobu 

organizovania projektu, pričom ho možno kedykoľvek odvolať. Pamätník/respondent potvrdzuje, že 

organizátor projektu poskytol informácie o právach dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane 

osobných údajov. 

Taktiež vyjadruje súhlas s tým, že organizátor projektu je oprávnený zverejniť meno, priezvisko, 

obrazové či zvukové záznamy autora podľa vybraných príspevkov na internetových stránkach 

organizátora a jeho profiloch na sociálnych sieťach, na výstave a  v propagačných materiáloch 

organizátora.

Rovnako udeľuje  organizátorovi  bezplatne výhradnú licenciu k všetkým spôsobom používania 

príspevku v súlade so zákonom NR SR č. 185/2015 Z.z. autorského zákona v platnom znení,  

prípadne so súhlasom zákonného zástupcu v neobmedzenom rozsahu, vrátane práva bez 

obmedzenia upraviť či inak meniť príspevok, jeho názov, označenie autora, práva spojiť príspevok 

s iným príspevkom alebo ho zaradiť do diela súborného a prezentovať ho na verejnosti či publikovať 

na internete. Licencia nie je inak územne alebo časovo obmedzená a nie je obmedzená do množstva 

rozsahu. Organizátor nie je povinný licenciu využiť. Pamätník  dáva organizátorovi oprávnenie 

poskytnúť licenciu v celom rozsahu ďalej tretím osobám.

Vyjadruje tak súhlas s použitím príbehu, fotografií, dokumentov, predmetov, ktoré budú súčasťou 

školskej výstavy projektu „100 rokov Československa v našej škole“ a tiež vyjadruje súhlas, aby 

príbeh pamätníka bol súčasťou vzdelávacích, vedeckých a publikačných projektov. 

V_________________, dňa_____________

         ____________________

               podpis
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Vážený pán, vážená pani,

v mene Slovenského národného múzea a Národního muzea Vám ďakujeme, že ste sa zapojili do 

projektu pre školy „100 rokov Československa v našej škole“ a podporili tak záujem detí o históriu 

a moderné dejiny Slovenska.

Tento projekt pre školy realizujeme pri príležitosti Česko-slovenskej a Slovensko-české výstavy, 

ktorou si pripomíname 100. výročie vzniku Československej republiky. 

Zmyslom projektu je vzbudiť u žiakov záujem o históriu, podnietiť ich vypočuť si blízkeho človeka 

a súčasne nájsť predmet, ku ktorému má vzťah. Následne tento predmet a príbeh jeho majiteľa 

prezentovať spolužiakom formou školskej výstavy. Fotografie školskej výstavy budú uverejnené na 

webových stránkach výstavy www.cesko-slovensko.eu.

Víťazné školské kolektívy zo Slovenskej republiky a z Českej republiky vyhrajú exkurziu  

na Česko-slovenskú a Slovensko-českú výstavu v Bratislave so zaujímavým programom.

Zároveň sa žiaci môžu zapojiť do individuálnej súťaže pre verejnosť na www.cesko-slovensko.eu 

„Hľadáme predmet s príbehom“.

Ďakujeme.


