
Autorská zmluva a licenčná zmluva 
číslo ZOD2019/2, OBJ_2019/2 

uzatvorená v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. 
medzi 

 
 
Nadobúdateľom:   V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže 
sídlo:     Ústie nad Priehradou č. 41, 028 01 Trstená 
IČO:     42217202 
DIČ:    2023297287 
IČ DPH:  SK2023297287 
Číslo účtu:  SK61 7500 0000 0040 1397 5251 
 
v zastúpení:    Mgr. Branislav Kožuch 
 
(ďalej len „Nadobúdateľ“ alebo „Objednávateľ“) 
a 
Autorom – právnickou osobou: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie   
Sídlo:                               
IČO:                                 00681385 
DIČ:                             2020796415   
číslo účtu (IBAN):   (ďalej len „Autor“ alebo „Zhotoviteľ“ alebo „Dodávateľ“) 
 
Zmluvné strany, na jednej strane Autor a Nadobúdateľ na strane druhej, uzatvárajú v súlade s Autorským 
zákonom túto zmluvu: 

 
Čl. I Predmet zmluvy 

1. Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že so všetkou odbornou starostlivosťou pre Objednávateľa 
pripraví a osobne odprezentuje workshop na tému „Známka nie je všetko“ v rámci projektu 
EDUpoint v Poprade, dňa 29. 10. 2019 v čase 15:00 – 18:00 hod. v priestore Katolíckej Univerzity 
v Ružomberku (Pracovisko v Poprade), Nábrežie Jána Pavla II. 438/15, 058 01 Poprad. 

2. Nadobúdateľovi sa zaväzuje poskytnúť autorovi potrebnú súčinnosť a zaplatiť mu dojednanú sumu. 
 

Čl. II  Ďalšie dojednania 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si poskytnú potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto zmluvy 

a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu 
podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti s činnosťou 
podľa tejto zmluvy a označia ich ako dôverné, neprezradia tretej osobe a ani ich nepoužijú 
v rozpore s ich účelom pre svoje potreby. 

3. Dodávateľ prehlasuje, že na vytvorenie Diela použije výlučne také osoby, aby podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov k nemu ako autorskému dielu vykonával majetkové práva 
Dodávateľ.  

4. Pri vytváraní Diela Dodávateľ nesmie žiadnym spôsobom neoprávnene zasahovať do cudzích 
Autorských, osobnostných majetkových práv a práv súvisiacich s Autorským právom tretích osôb. 

5. Dodávateľ sa bude považovať za zamestnávateľa podľa ustanovenia § 90 Autorského zákona, ak 
Dielo bude zamestnaneckým dielom podľa ustanovenia    § 90 Autorského zákona. 

6. Dodávateľ,  ktorý nie je priamo Dodávateľom Diela sa bude považovať za osobu, ktorá 
usmerňovala a zabezpečovala proces vytvorenia Diela, ak akékoľvek Dielo bude spoločným 
Dielom podľa ustanovenia § 92 Autorského zákona. Na výkon práv k spoločnému Dielu sa použijú 
ustanovenia Autorského zákona o zamestnaneckom diele. 



7. Pred odovzdaním diela je Autor povinný umožniť Nadobúdateľovi oboznámiť sa s ním. V prípade 
ak bude Nadobúdateľ po oboznámení s vytvoreným Dielom požadovať jeho ďalšiu úpravu, je 
Autor povinný túto vykonať v primeranej lehote po dohode s Nadobúdateľom a zaslať finálnu 
verziu na e-mail: prilezitost@ozviac.sk 

 
Čl. III. Odmena 

1. Nadobúdateľ sa zaväzuje autorovi zaplatiť autorský honorár za zrealizovanie diela v súlade s čl.I. 
Odmena zahŕňa všetky náklady autora spojené s jeho činnosťou podľa tejto zmluvy. 

2. Nárok na odmenu vzniká zrealizovaním diela. 
3. Odmena bola zmluvnými stranami dojednaná nasledovne: 67 EUR za 1 hod. t.j. spolu 201 Eur za 

rozsah 3 hod. 
Nadobúdateľ sa zaväzuje vyplatiť Autorovi odmenu v celkovej výške 201,00 EUR (v súlade s Čl. III 
ods. 3) na základe faktúry vystavenej Autorom na jeho bežný účet uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy v lehote splatnosti faktúry, po odovzdaní a schválení finálnej verzie diela.  

4. Odmena je uvedená bez DPH. Dodávateľ vyhlasuje, že nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, 
a preto odmena za dielo je konečná a maximálna suma, ktorú je Objednávateľ povinný zaplatiť 
Autorovi.  
V prípade, ak sa autor stane počas plnenia predmetu tejto zmluvy platiteľom dane z pridanej 
hodnoty, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu odmeny za predmet plnenia a zároveň autor 
nie je právnený objednávateľovi k odmene uvedenej v ods. 2 a 4 účtovať daň z pridanej hodnoty 
v zmysle platných právnych predpisov. Odmena za predmet plnenia zákazky bude predstavovať 
odmenu s DPH. 
 

Čl. IV. 
Trvanie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť dňom podpisu tejto zmluvy oboma 
zmluvnými stranami a končí sa splnením záväzkov oboch zmluvných strán podľa tejto zmluvy, 
najneskôr do 11. 11. 2019. 

2. Autor je povinný zrealizovať dielo 29.10. 2019. 

3. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť dohodou zmluvných strán. 
 

Čl. VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou oboch strán. 
2. Na práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa primerane použijú 

ustanovenia príslušných právnych predpisov. 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu. 
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 

obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 
 
 
V Trstenej, dňa 25.10. 2019 

 
 
...........................................           ..........................................  
         podpis Nadobúdateľ                                         podpis Autor 

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže 


