
Zmluva o fotografovaní formou TFP a následnom použití fotografií 

 
 
 

1. Zmluvné strany 
 
Fotograf: 
 

Meno a priezvisko:  Ľuboš Kovalik  
Trvalé bydlisko: Brezová 1,  921 01 Piešťany 
Telefón:  0948 / 97 00 97  
Email:  foto@luboskovalik.sk 
   (ďalej len „fotograf“) 

 

a 

 
Objednávateľ 

 
Meno a priezvisko   ................................................. 

Meno a priezvisko   ................................................. 

Adresa: .................................................................................................. 

Telefón: ................................................. 

Email: .................................................  

   (ďalej len „model“) 

 

 
 

2. Predmet zmluvy 
 
 

2.1 Fotograf a model/ka sa vzájomne dohodli na fotografovaní formou TFP („Time For Photos“), 

preložené ako „Čas za Fotografie“, pričom ani jednej zo zainteresovaných strán nenáleží žiadny 

finančný honorár.  

2.2 Množstvo fotografií ktoré fotograf odovzdá modelovi/ke je minimálne ……………....……. ks. 

2.3 prípadne, že sa obe strany dohodnú na vyššom počte finálnych fotografií ako je uvedené 

v bode 2.2, tak model/ka uhrádza poplatok 6 Eur (šesť eur) za každú upravenú fotografiu. 

 
 

3. Práva a povinnosti fotografa 

 

3.1 Fotograf po ukončení fotenia a následnom spracovaní ním vybraných záberov (môže trvať aj 7 a 

viac dní,  vzhľadom na jeho časové vyťaženie) zašle výsledné  fotografie vo formáte JPEG a 

rozlíšení 1500px dlhšia strana modelovi/ke elektronickou formou (e-mailom). 



3.2 Fotografie signuje v pravom dolnom rohu podľa vlastného uváženia logom resp. vodotlačou 

obsahujúcou nasledujúci text: Ľuboš Kovalik Photography. 

3.3 Fotograf nie je povinný vydať dáta vo väčšom rozlíšení, ako je uvedené v bode 3.1., z dôvodu 

ochrany vlastných technológií spracovania a postupov. 

3.4 Fotograf môže fotografie voľne používať pre svoju osobnú prezentáciu vrátene prezentácie na 

internete: webová stránka, sociálne siete, atď. Avšak tieto fotografie nemôže použiť pre 

komerčné účely či poskytnúť tretej strane k využitiu. 

3.5 Ak modelka požaduje od fotografa i tlač, túto je povinný jej vykonať v požadovanom formáte, 

avšak za úhradu nákladov s tým spojených. 

 

 

4. Práva a povinnosti modela/ky 

 

4.1 Model/ka môže výsledné fotografie voľne použiť výlučne pre vlastné (privátne) účely, ako je 

osobná prezentácia na verejnosti, internete (webová stránka, soc. siete apod.). Tieto fotografie, 

však nie je možné použiť pre komerčné účely. 

4.2 Model/ka ani žiadna tretia strana, ktorej budú fotografie poskytnuté, nesmie akokoľvek 

fotografie upravovať, retušovať, orezávať či inak graficky meniť a následne prezentovať. Taktiež 

musí na fotografiách ostať zachované logo resp. vodotlač fotografa obsahujúca nasledujúci text: 

Ľuboš Kovalik Photography.  

4.3 Model/ka nesmie a nemá právo predať autorské práva ku ktorejkoľvek z nafotených fotografií. 

Vlastníkom autorských práv je fotograf. 

 

 

5. Záverečné ustanovenia 
 

5.1 Komerčné využitie je možné iba po obojstrannej dohode, ktorá musí byť presne definovaná v 

prílohe. 

5.2 Zmluva nadobúda právoplatnosť dňom jej podpísania a je uzavretá na dobu neurčitú. 

5.3 Obe zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 

podpísali. 

 
 
 
 

 
 
 

                  V .................................................         Dňa: ................................................. 
 
 
 

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

              Podpis fotografa         Podpis modela/ky/ov 
              (resp. zákonného zástupcu/rodiča)  


