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Licenčná zmluva č. 
uzatvorená podľa §  65 a nasledujúcich zákona číslo 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej ako „Autorský zákon“) (ďalej ako 

„Zmluva“) 
 

 
uzatvorená medzi: 
 
Obchodné meno:   Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Sídlo:     Cyprichova 42, 831 05  Bratislava 
Štatutárny orgán:   Mgr. Janette Motlová - riaditeľka 
IČO:     00 681 385 
DIČ:     20 20 79 64 15  
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:     SK86 8180 0000 0070 0065 0814 
Kontaktná osoba:   PaedDr. Robert Tomšik, PhD. 
Telefón:   +421 951 202 007 
e- mail:   robert.tomsik@vudpap.sk 
právna forma:   štátna príspevková organizácia MŠVVaŠ SR   
(ďalej ako „Nadobúdateľ“) 
 
a 
 
Meno a priezvisko:   PaedDr. Věra Kopicová 
Trvale bytom:   Voskovcova 986/12, 15200  Praha 5 
Korešpondenčná adresa:   Dolnojirčanská 669/1, 14200 Praha 4 - Kamýk  
Dátum narodenia:    
Rodné číslo:    
Telefón:   +420 777 252 088 
e- mail:    VeraKopicova@seznam.cz 
IBAN:   CZ69 0800 0000 0000 7858 4309 
BIC (SWIFT):   GIBACZPX 
(ďalej ako „Autor“) 
(spolu ďalej ako „Zmluvné strany“, jednotlivo  „Zmluvná strana“) 
 
 
 
 

Preambula 
 

 Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu na základe vlastnej, slobodnej a vážnej vôle, s cieľom 
vytvoriť a zabezpečiť korektné vzťahy medzi Autorom a Nadobúdateľom pri udelení súhlasu na použitie 
diela, tak ako je definované v Zmluve. Zmluvné strany považujú ujednania obsiahnuté v Zmluve za 
ujednania v súlade s dobrými mravmi. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví Zmluvy sú 
pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej Zmluvnej strane každú 
zmenu, ktoré by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení 
takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej Zmluvnej strane z neznalosti týchto 
údajov vzniknúť.  
 Nadobúdateľ podpisom Zmluvy prehlasuje, že si neuplatní žiadne nároky, ktoré by obmedzili, 
spochybnili alebo iným spôsobom zasiahli do autorstva Autora. Nadobúdateľ sa zaväzuje zachovávať 
výhradné osobnostné práva Autora.  
 



2 
 

 

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

 
1.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Autora odplatne previesť na Nadobúdateľa výhradnú licenciu, tak 

ako je definovaná v Zmluve, k dielu Test porozumenia reči (ďalej ako „Test“) a k testovému 
materiálu (hodnotiaci arch, podkladová doska, farebné laminované obrázky) (spolu ďalej ako 
„Diela“, jednotlivo „Dielo“). 

 
Článok II. 
Licencia 

 
2.1 Autor udeľuje Nadobúdateľovi  odplatne súhlas odo dňa účinnosti Zmluvy na použitie Diela (ďalej 

ako „Licencia“) na časovo obmedzenú dobu pre územie Slovenskej republiky. Nadobúdateľ je 
oprávnený predovšetkým, ale nielen: 
a) realizovať Dielo alebo zabezpečiť realizáciu Diela prostredníctvom tretích osôb 
b) zhotovenie modelov podľa Diela; 
c) preložiť Dielo; 
d) spojiť Dielo alebo jeho časť s iným dielom; 
e) vyhotoviť rozmnoženinu Diela; 
f) udeliť sublicenciu v rozsahu Licencie pre subjekty vykonávajúce pomáhajúce profesie, 

pričom pre účely Zmluvy sa profesiou vykonávajúcou pomáhajúcu profesiu rozumie 
logopédia, psychológia alebo špeciálna pedagogika, prípadne iná súvisiaca činnosť. 
Nadobúdateľ je oprávnený udeliť sublicenciu maximálne pre 900 subjektov 
vykonávajúcich pomáhajúcu profesiu; 

g) štandardizovať Dielo na slovenské podmienky a vytvoriť normy k Dielu pre populáciu detí; 
h) Nadobúdateľ je oprávnený k Testu vytvoriť manuál.  

2.2 Autor udeľuje Licenciu Nadobúdateľovi ako licenciu výhradnú. Nadobúdateľ sa s Autorom 
dohodli, že Autor nesmie sám používať Dielo spôsobom uvedeným v odseku 2.1 Zmluvy na území 
Slovenskej republiky. 

2.3 Autor súhlasí s tým, aby Nadobúdateľ udelil súhlas na použitie Diel v rozsahu uvedenom v odseku 
2.1, s výnimkou písm. f) Zmluvy, tretej osobe (sublicencia). Nadobúdateľ je oprávnený udeliť 
sublicenciu tretej osobe písomne. Nadobúdateľ je oprávnený udeliť sublicenciu tretej osobe 
výlučne len pre územie Slovenskej republiky. 

2.4 Zmluvné strany  sa dohodli, že Autor udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu na dobu trvania 
Národného projektu- Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme 
poradenstva a prevencie, teda do 31.05.2023. V prípade, ak sa Národný projekt predĺži, predlžuje 
sa aj trvanie Licencie. Nadobúdateľ je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní 
o tejto skutočnosti Autora písomne informovať.  

2.5 V prípade ak Nadobúdateľ zanikne, prechádzajú práva a povinnosti zo Zmluvy na jej právneho 
nástupcu. 

2.6 Nadobúdateľ je oprávnený, nie povinný Licenciu využiť. 
 

Článok III. 
Ďalšie práva a povinnosti 

 
3.1 Autor sa zaväzuje dodať Diela do 20 dní od účinnosti zmluvy doporučenou poštovou zásielkou na 

adresu sídla Nadobúdateľa. Nadobúdateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať Autora o tom, že 
sa Zmluva stala účinnou, na mailovú adresu Autora uvedenú v záhlaví Zmluvy. 

3.2 Autor sa zaväzuje poskytnúť Nadobúdateľom určeným siedmim osobám školenie k testu 
v rozsahu potrebnom pre riadnu administráciu Diela, online formou. Pre účely Zmluvy sa 
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administráciou Diela rozumie vytvorenie postupu, ktorým bude Dielo Nadobúdateľom používané 
spôsobom, pre ktoré bolo vytvorené. Zmluvné strany sa dohodli, že Autor poskytne školenie 
najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti Zmluvy. 

3.3. Nadobúdateľ sa zaväzuje po preklade Diel do slovenčiny a vydaní manuálu k Dielam bezodkladne, 
najneskôr však do skončenia národného projektu- Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja 
ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie, a teda do 31.05.2023, Autorovi zaslať preklad 
Diel a manuálu v štyroch vyhotoveniach.  

 
Článok IV. 

Cena za licenciu 
 

4.1 Cena za licenciu je 2.399 €, a Nadobúdateľ ju uhradí Autorovi na bankový účet uvedený v záhlaví 
Zmluvy do 14 dní, od kedy mu boli doručené Diela podľa odseku 3.1 Zmluvy. 

 
Článok V. 

Záverečné ustanovenia 
 
 

5.1 Autor má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Nadobúdateľ poskytne sublicenciu inému 
subjektu, ako tomu ktorý je uvedený v Článku 2.1 písmeno f). Každá zo Zmluvných strán môže  
od zmluvy odstúpiť, v prípade ak druhá zo Zmluvných strán spôsobí podstatné porušenie zmluvy. 

5.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej 
republiky. 

5.3 Akékoľvek zmeny Zmluvy možno vykonať len po vzájomnej dohode Zmluvných strán formou 
písomných a očíslovaných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných 
strán, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

5.4 Zmluva a vzťahy vzniknuté na jej základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 
Autorského zákona a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

5.5 Zmluva je vyhotovená v 3 (troch) rovnopisoch, pričom VÚDPAP obdrží 2 (dva) rovnopisy a Autor 
1 (jeden) rovnopis.  

5.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade akýkoľvek sporov budú tieto riešiť predovšetkým 
vzájomným rokovaním a pokusom o dohodu. V prípade, ak sa spor nepodarí ukončiť vzájomnou 
dohodou, je na rozhodnutie oprávnený vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike. 

5.7 V prípade, ak by sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stalo neplatným, Zmluvné strany sa 
zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť predmetné ustanovenie tak, aby bolo v súlade 
s platnými právnymi predpismi a aby čo najbližšie zodpovedalo prejavenej vôli pôvodného 
ustanovenia. Strata platnosti niektorého z ustanovení Zmluvy nemá za následok stratu platnosti 
celej Zmluvy. 

5.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej textu porozumeli a s jej obsahom súhlasia, že 
táto zodpovedá ich pravej a slobodnej vôli, uzatvárajú ju slobodne, vážne, bez tiesne a nápadne 
nevýhodných podmienok a v predpísanej forme, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 

.....................................................................  .................................................................. 
 Mgr. Janette Motlová              PaedDr. Věra Kopicová           

riaditeľka VÚDPaP                Autor 
       Nadobúdateľ  
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