


         


                                               



          



366

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo  za hra nič ných  vecí  Slo ven skej  re pub li ky  ozna mu je,  že  5.  júna  2002 bola v  Ot ta we pod pí sa ná Do ho da
me dzi vlá dou Slo ven skej re pub li ky a vlá dou Ka na dy o au dio vi zu ál nej kop ro duk cii.

Do ho da na do bud ne plat nos� 16. júla 2004 na zá kla de člán ku  XIX ods. 1.

Na do bud nu tím plat nos ti tej to do ho dy sa vo vz�a hu me dzi Slo ven skou re pub li kou a Ka na dou skon čí plat nos� Do ho dy
me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky a vlá dou Ka na dy o kop ro duk cii v ob las ti fil mu a vi deo pro gra mov
pod pí sa nej 25. mar ca 1987 v Ot ta we. 
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D O  H O  D A  
me dzi vlá dou Slo ven skej re pub li ky a vlá dou Ka na dy

o au dio vi zu ál nej kop ro duk cii

Vlá da Slo ven skej re pub li ky a vlá da Ka na dy (ïa lej len 
„zmluv né stra ny“), 

že la júc si vy tvo ri� rá mec pre roz voj vzá jom ných vz�a -
hov v au dio vi zu ál nej ob las ti, naj mä v ob las ti ki ne ma to -
gra fic kých, te le víz nych a vi deo  ko produkcií,

uve do mu júc si prí nos, kto rým kva lit né kop ro duk cie
môžu pri spie� k roz vo ju ich ki ne ma to gra fic kých, te le -
víz nych a vi deo pro duk cií a ich ší re niu, ako aj k ras tu
ich kul túr nych a eko no mic kých vý men,

s pre sved če ním, že tie to vý me ny pri spe jú k upev ne -
niu vz�a hov me dzi obo ma štát mi,

do hod li sa tak to:

Člá nok I

1. Na úče ly tej to Do ho dy me dzi vlá dou Slo ven skej re -
pub li ky a vlá dou Ka na dy o au dio vi zu ál nej kop ro duk cii
(ïa lej len „do ho da“) vý raz „au dio vi zu ál na kop ro duk cia“ 
(ïa lej len „kop ro duk cia”) ozna ču je spo loč nú tvor bu
a vý ro bu au dio vi zu ál ne ho die la akej ko¾ vek dĺž ky vrá ta -
ne ani mo va ných diel a do ku men tár nych diel za zna me -
na ných na fil me, vi deo pá ske ale bo vi deo di sku ale bo na
akom ko¾ vek inom ešte ne zná mom no si či, na účel  po -
užitia a pre vádz ky v pre mie ta cích sá lach kín, v te le ví -
zii, na vi deo ka ze te, na vi deo di sku ale bo na účel aké ho -
ko¾ vek iné ho spô so bu ší re nia. Všet ky nové
audio vi zu ál ne for my pro duk cie a ší re nia budú zahr nu -
té do pred me tu tej to do ho dy na zá kla de vý me ny nót.

2. Die la vy tvo re né v kop ro duk cii pod ¾a tej to do ho dy
mu sia schváli� na sle du júce or gá ny (ïa lej len „kom pe -
tent né or gá ny“):

v Slo ven skej re pub li ke: mi nis ter kul tú ry
Slo ven skej re pub li ky,

v Ka na de: mi nis ter kul túr ne ho
de dič stva Ka na dy.

3. Všet ky kop ro duk cie na vr ho va né pod ¾a tej to do ho -
dy mu sia by� vy ro be né a ší re né v sú la de s plat ný mi
vnút ro štát ny mi práv ny mi pred pis mi štá tov oboch
zmluv ných strán.

4. Všet ky die la vy tvo re né v kop ro duk cii pod ¾a tej to
do ho dy sú po va žo va né za ná rod né pro duk cie kaž dou
a v kaž dej z oboch štá tov zmluv ných strán. V dô sled ku
toho oba štá ty pl nop ráv ne po ží va jú všet ky vý ho dy, kto -
ré vy plý va jú z plat ných usta no ve ní vz�a hu jú cich sa na
fil mo vý ale bo au dio vi zu ál ny prie my sel ale bo z usta no -
ve ní, kto ré môžu by� vy hlá se né v kto rom ko¾ vek z oboch 
štá tov zmluv ných strán. 

Člá nok II

 Vý ho dy vy plý va jú ce z tej to do ho dy sú uplat ni te¾ né
iba na kop ro duk cie vy tvo re né vý rob ca mi, kto rí majú
dob ré tech nic ké vy ba ve nie, so líd nu fi nanč nú pod po ru
a uzná va né od bor né skú se nos ti.

Člá nok III

1. Po diel vzá jom ných prí no sov kop ro du cen tov
zmluv ných strán sa môže me ni� od dvad sa� (20) do
osem de siat (80) per cent roz po čtu kaž dej z pro duk cií.

2. Kaž dý kop ro du cent musí pri spie� k sku toč né mu
tech nic ké mu a ume lec ké mu prí no su. V prin cí pe prí nos 
kaž dé ho z nich by mal by� úmer ný k jeho in ves tí cii. 

Člá nok IV

1. Vý rob co via, sce ná ris ti a re ži sé ri kop ro duk cií, ako
aj tech ni ci, vý kon ní umel ci a ostat ní čle no via štá bu,
kto rí sa zú čas tňu jú na kop ro duk cii, mu sia by� ob čan -
mi ale bo ma� tr va lý po byt v Slo ven skej re pub li ke ale bo
v Ka na de.

2. Účas� vý kon ných umel cov, kto rí nie sú vy me no va -
ní v od se ku 1, môže by� po vo le ná, vzh¾a dom na pot re by
kop ro duk cie, ak ju schvá lia kom pe tent né or gá ny
oboch štá tov.

Člá nok V

1. Pria me zá be ry a prá ce spo je né s na krú ca ním,
ako sce nár, rek vi zi ty, hlav né na krú ca nie, do krút ky
a po stpro duk cia, mu sia by� v zá sa de vy tvo re né  strie -
davo v Slo ven skej re pub li ke a v Ka na de.

2. Na krú ca nie v re ál nom pros tre dí, ex te rié ry ale bo
in te riéry v kra ji ne, kto rá sa ne zú čas tňu je na kop ro -
duk cii, môže by� po vo le né, ak si to sce nár ale bo ak cia
vy ža du je a ak sa tech ni ci Slo ven skej re pub li ky a Ka na -
dy zú čas tňu jú na na krú ca ní.

3. Prá ca v la bo ra tó riách sa vy ko ná va v Slo ven skej re -
pub li ke a v Ka na de s vý nim kou prí pa du, keï sa táto
prá ca uká že ako tech nic ky ne us ku toč ni te¾ ná. V tom to
prí pa de kom pe tent né or gá ny oboch štá tov môžu ak -
cep to va� rea li zá ciu tej to prá ce v štá te, kto rý sa ne zú -
čas tňu je na kop ro duk cii. 

Člá nok VI

1. Kom pe tent né or gá ny oboch štá tov po va žu jú tak -
tiež za vhod nú rea li zá ciu kop ro duk cií me dzi Slo ven -
skou re pub li kou a Ka na dou a kto ro u ko¾ vek inou kra ji -
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nou, s kto rou jed na ale bo dru há zo zmluv ných strán sú 
via za né do ho dou o kop ro duk cii.

2. Žiad na men ši no vá účas� na kop ro duk cii via ce rých 
strán ne mô že do sa ho va� hod no tu niž šiu ako dvad sa�
per cent (20 %) roz po čtu.

3. Kaž dý men ši no vý kop ro du cent musí v pro duk cii
pri spie� k sku toč né mu tech nic ké mu a ume lec ké mu
prí no su.

Člá nok VII

1. Ori gi nál na zvu ko vá na hráv ka kaž dej kop ro duk cie
musí by� vy tvo re ná v ang lic kom, vo fran cúz skom ale bo
v slo ven skom ja zy ku. Je do vo le né na krú ca� v kom bi ná -
cii dvoch ale bo v kom bi ná cii ce lé ho poč tu tých to ja zy -
kov. Ak si to sce nár vy ža du je, môžu by� v kop ro duk cii
za hr nu té dia ló gy v iných ja zy koch.

2. Kaž dá kop ro duk cia je da bo va ná ale bo opat re ná ti -
tul ka mi v ang lic kom, vo fran cúz skom ale bo v slo ven -
skom ja zy ku v Slo ven skej re pub li ke ale bo v Ka na de,
v zá vis los ti od typu ori gi nál ne ho zne nia. Akúko¾ vek vý -
nim ku z toh to prin cí pu mu sia schvá li� kom pe tent né
or gány oboch štá tov zmluv ných strán.

Člá nok VIII

1. Na úče ly tej to do ho dy môžu by� die la vy tvo re né
v rám ci dru žob nej spo lu prá ce po va žo va né, po od sú hla -
se ní kom pe tent ný mi or gán mi, za kop ro duk cie a po ží -
va� rov na ké vý ho dy. Bez oh¾a du na usta no ve nia člán -
ku III v prí pa de dru žob nej spo lu prá ce sa vzá jom ná
účas� vý rob cov oboch štá tov môže ob me dzi� iba na fi -
nanč ný prí spe vok, samo zrej me, ne vy lu ču je sa ne vy -
hnut ne aký ko¾ vek ume lec ký ale bo tech nic ký prí nos. 

2. Na schvá le nie kom pe tent ný mi or gán mi mu sia tie -
to pro duk cie spĺ ňa� na sle du jú ce pod mien ky:
a) ob sa ho va� vzá jom né in ves tí cie a reš pek to va� glo bál -

nu rov no vá hu na úrov ni pod mie nok roz de ¾o va nia
príj mov kop ro du cen tov v pro duk ciách vy tvo re ných
na zá kla de dru žob nej spo lu prá ce,

b) ší re nie pro duk cií vy tvo re ných na zá kla de dru žob nej
spo lu prá ce musí by� za bez pe čené v zmys le pod mie -
nok po rov na te¾ ných v Slo ven skej re pub li ke a v Ka -
na de,

c) pro duk cie na zá kla de dru žob nej spo lu prá ce môžu
by� vy tvo re né buï si mul tán ne, ale bo ná sled ne, pri -
čom v na po sle dy me no va nom prí pa de in ter val me dzi 
ukon če ním vy tvo re nia pr vej pro duk cie a za čiat kom
dru hej ne smie pre siah nu� ob do bie jed né ho (1) roka.

Člá nok IX

1. S vý nim kou prí pa dov uve de ných v od se ku 2 toh to
člán ku kaž dé die lo vy tvo re né v kop ro duk cii musí by�
naj me nej vo dvoch exem plároch, ori gi ná li a pr vom no -
siči die la (be ta cam) ur če nom na jeho rep ro duk ciu, kto -
rý bol po u ží va ný pri vý ro be. Kaž dý kop ro du cent je
vlast ní kom jed né ho exem pláru toh to ori gi ná lu a má
prá vo ho vy u ží va� na vy tvo re nie pot reb né ho poč tu  re -
produkcií v sú la de s pod mien ka mi do hod nu tý mi me dzi 
kop ro du cen tmi. Na vy še, kaž dý kop ro du cent má prá vo

prí stu pu k ori gi nál ne mu exem pláru pro duk cie v sú la -
de s uve de ný mi pod mien ka mi.

2. Na žia dos� oboch kop ro du cen tov a po schvá le ní
kom pe tent ný mi or gán mi oboch štá tov môže by� zho to -
ve ný je di ný exem plár na ochranu die la a na jeho rep ro -
duk ciu, v prí pa de diel, kto ré sú kva li fi ko va né kom pe -
tent ný mi or gán mi ako pro duk cie s níz kym roz po čtom.
Ori gi nál je v tom to prí pa de ulo že ný v štá te väč ši no vé ho
kop ro du cen ta. Men ši no vý kop ro du cent má tam
k nemu ke dy ko¾ vek prí stup, aby si z neho mo hol v sú la -
de s pod mien ka mi do hod nu tý mi me dzi kop ro du cen tmi 
vy tvo ri� pot reb ný po čet rep ro duk cií.

Člá nok X

V sú la de s vnút ro štát nym práv nym po riad kom kaž -
dá zo zmluv ných strán
a) u¾ah čí vstup a do čas ný po byt na svo jom úze mí tech -

nic ké mu a ume lec ké mu per so ná lu a vý kon ným
umel com an ga žo va ným kop ro du cen tom dru hé ho
štá tu pre pot re by kop ro duk cie,

b) umož ní do čas né pri ja tie a opä tov nú re ex pe dí ciu vy -
ba ve nia pot reb né ho na kop ro duk ciu.

Člá nok XI

Roz de le nie príj mov me dzi jed not li vých kop ro du cen -
tov musí by� v prin cí pe úmer né k fi nanč nej účas ti kaž -
dé ho z nich a mu sí pod lie ha� schvá le niu kom pe tent -
ných or gá nov oboch kra jín.

Člá nok XII

Zo schvá le nia pro jek tu kop ro duk cie kom pe tent ný mi
or gán mi oboch štá tov ne vy plý va auto ma tic ké ude le nie
po vo le nia na ší re nie re a li zo va né ho die la kop ro du cen -
tmi.

Člá nok XIII

1. V prí pa doch, keï die lo re a li zo va né v kop ro duk cii
je vy vá ža né do kra ji ny, kde do voz ta kýchto diel je ob -
me dze ný kon tin gen tom, je toto die lo za po čí ta né do
kon tin gen tu stra ny,
a) kto rej po diel je väč ši no vý,
b) kto rá má lep šie vý voz né mož nos ti, ak prí spe vok

oboch strán je rov na ký,
c) kto rej ob ča nom je re ži sér, ak ap li ká cia usta no ve ní

uve de ných pod pís me nom a) ale bo b) toh to od se ku
by bola prob le ma tic ká.

2. Bez oh¾a du na usta no ve nia od se ku 1 ak je den
z kop ro dukč ných štá tov po ží va prá va na vo¾ ný vstup
svo jich fil mov do do vá ža jú ce ho štá tu, die la vy tvo re né
v kop ro duk cii pod ¾a tej to do ho dy vy u ží va jú plné prá va
tej to mož nos ti pod rov na kým ti tu lom ako ostat né ná -
rod né pro duk cie štá tu prí sluš né ho kop ro du cen ta, ak
ten to na po sle dy me no va ný dá na to svoj sú hlas.

Člá nok XIV

1. Kop ro duk cie mu sia by� pre zen to va né pod ti tul -
kom „slovensko-kanadská kop ro duk cia“ ale bo
„kanadsko-slovenská kop ro duk cia“ v po ra dí kra jín
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pod ¾a väč ši no vej účas ti ale bo na zá kla de do ho dy me dzi
kop ro du cen tmi.

2. Ten to ti tu lok musí by� uve de ný tak v úvod ných ti -
tul koch, ako aj v ob chod nej re kla me a pro pa gač ných
ma te riá loch kop ro duk cie a po čas jej pre zen tá cie
a musí by� pre zen to va ný iden tic ky obo ma zmluv ný mi
stra na mi.

Člá nok XV

1. Ak sa kop ro du cen ti ne do hod nú inak, musí kop ro -
duk ciu na me dzi ná rod ných ki ne ma to gra fic kých fes ti -
va loch pre zen to va� kra jina väč ši no vé ho kop ro du cen ta
ale bo, v prí pa de rov na kej fi nanč nej účas ti kop ro du -
cen tov, štát, kto ré ho ob ča nom je re ži sér.

2. Ceny, sub ven cie, od me ny a ostat né eko no mic ké
vý ho dy, kto ré boli pri de le né ki ne ma to gra fic ké mu ale bo 
au dio vi zu ál ne mu die lu, môžu by� roz de le né me dzi
kop ro du cen tov v zmys le usta no ve ní da ných oso bit nou
do ho dou o kop ro duk cii a plat ných vnút ro štát nych
práv nych pred pi sov oboch štá tov zmluv ných strán.

3. Všet ky ceny, kto ré nie sú tvo re né pe ňaž nou su -
mou, aký mi sú čest né vy zna me na nia ale bo tro fe je pri -
de le né tre tím štá tom ki ne ma to gra fic kým ale bo au dio -
vi zu ál nym die lam, kto ré boli vy tvo re né v sú la de
s nor ma mi tej to do ho dy, budú ulo že né u väč ši no vé ho
kop ro du cen ta ale bo v zmys le usta no ve ní da ných zmlu -
vou o kop ro duk cii.

Člá nok XVI

Kom pe tent né or gá ny oboch štá tov si vzá jom ne sta -
no vi li pra vid lá rea li zá cie pro ce su kop ro duk cie, a to
v sú la de s plat ný mi vnút ro štát ny mi práv ny mi pred pis -
mi v Slo ven skej re pub li ke a v Ka na de. Pra vid lá toh to
pro ce su sú uve de né v prí lo he k tej to do hode, kto rá je
ne od de li te¾ nou čas �ou tej to do ho dy.

Člá nok XVII

Do voz, ší re nie a pre vádz ko va nie slo ven ských ki ne -
ma to gra fic kých, te le víz nych a vi deo pro duk cií v Ka na -
de a ka nad ských ki ne ma to gra fic kých, te le víz nych a vi -
deo pro duk cií v Slo ven skej re pub li ke ne pod lie ha jú
žiad nym ob me dze niam, ak to nie je v roz po re s plat ný -
mi vnút ro štát ny mi práv ny mi pred pis mi oboch štá tov
zmluv ných strán.

Člá nok XVIII

1. Po čas plat nos ti tej to do ho dy sa budú obe zmluv né
stra ny sna ži� do siah nu� vše obec nú rov no vá hu v ob las -
ti fi nanč né ho prí spev ku, v ob las ti účas ti ume lec ké ho
a tech nic ké ho per so ná lu a vý kon ných umel cov a in šta -
lá cií (štú diá a la bo ra tó riá), pri zoh ¾ad ne ní cha rak te ris -
tík kaž dej z kra jín.

2. Kom pe tent né or gá ny oboch kra jín pre skú ma jú
v prí pa de pot re by pod mien ky ap li ká cie tej to do ho dy
s cie ¾om vy rie ši� aký ko¾ vek prob lém, kto rý vzni kol pri
uplat ňo va ní usta no ve ní tej to do ho dy. V prí pa de pot re -
by od po ru čia po ža do va né mo di fi ká cie na účel roz vo ja
spo lu prá ce v ob las ti ki ne ma to gra fie a vi dea, v naj vy š -
šom zá uj me oboch kra jín.

3. Na uplat ňo va nie do ho dy bude do hlia da� zmie ša ná
ko mi sia, kto rú obe zmluv né stra ny zria dia. Bude pre -
ve ro va�, či bola reš pek to va ná po ža do va ná rov no vá ha,
v opač nom prí pa de určí pot reb né opat re nia na ob no ve -
nie tej to rov no vá hy. Zmie ša ná ko mi sia sa bude v zá sa -
de stre tá va� raz za dva roky, a to al ter na tív ne v kaž dej
z kra jín. Av šak mi mo riadne za sa da nia môžu by� zvo lá -
va né na zá kla de žia dos ti jed né ho ale bo oboch kom pe -
tent ných or gá nov, naj mä v prí pa de dô le ži tej zme ny
v le gis la tí ve ale bo pred pi soch ap li ko va ných na ob las�
ki ne ma to gra fie, te le ví zie a vi dea v jed nej ale bo dru hej
z kra jín, ale bo ak ap li ká cia do ho dy vy vo lá va zá važ né
prob lé my. Zmie ša ná ko mi sia sa musí stret nú� do šies -
tich (6) me sia cov od za sla nia po zván ky jed nou zo
zmluv ných strán.

Člá nok XIX

1. Tá to do ho da pod lie ha schvá le niu v sú la de s vnút -
ro štát ny mi práv ny mi pred pis mi oboch zmluv ných
strán a na do bud ne plat nos� do de vä� de siat (90) dní po
vý me ne ne skor šej nóty o tom to schvá le ní.

2.  Na do bud nu tím plat nos ti tej to do ho dy sa vo vz�a -
hu me dzi Slo ven skou re pub li kou a Ka na dou skon čí
plat nos� Do ho dy me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej so cia -
lis tic kej re pub li ky a vlá dou Ka na dy o kop ro duk cii v ob -
las ti fil mu a vi deo pro gra mov pod pí sa nej 25. mar ca
1987 v Ot ta we.

3. Tá to do ho da sa uza vie ra na dobu pä� (5) ro kov a jej
plat nos� bude auto ma tic ky pre dl žo va ná vždy na ïal -
ších 5 ro kov, ak ju žiad na zo zmluv ných strán pí som ne
ne vy po vie naj ne skôr šes� (6) me sia cov pred uply nu tím
doby jej plat nos ti.

4. Kop ro duk cie schvá le né kom pe tent ný mi or gán mi,
kto ré pre bie ha jú v mo men te, keï jed na zo zmluv ných
strán ozná mi svo ju vý po veï, bu dú na ïa lej pl ne po be -
ra� vý ho dy tej to do ho dy až do ukon če nia ich rea li zá cie.
Po zru še ní ale bo uply nu tí plat nos ti zos ta ne do ho da
účin ná na lik vi dá ciu príj mov za die la vy tvo re né v  ko -
produkcii.

Na dô kaz toho pod pí sa ní, na to riad ne spl no moc ne ní
svo jimi vlá da mi, pod pí sa li túto do ho du.

 Da né v Ot ta we 5. júna 2002 v dvoch pô vod ných vy -
ho to ve niach, kaž dé v slo ven skom, vo fran cúz skom
a v ang lic kom ja zy ku, pri čom všet ky zne nia sú au ten -
tic ké.

Za vlá du
Slo ven skej re pub li ky:

Milan Kňažko v. r.

Za vlá du
Ka na dy:

Sheila Copps v. r.
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