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Z m l u v a 
o dielo a licenčná zmluva 

 
uzatvorená v zmysle § 39 a § 40 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich 

s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) medzi 
 
 
 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre   
Štatutárny orgán:  prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor   
bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
číslo účtu:     
názov účtu:   Dary Filozofickej fakulty UKF v Nitre 
majiteľ účtu:   Univerzita Konštantína filozofa v Nitre 
Sídlo:    Tr. Andreja Hlinku 1, 949 74  Nitra 
IČO:    00157716 
IBAN:     
SWIFT:    
(ďalej len  UKF“) 
 
a 
 
meno a priezvisko Mgr. Peter Janků 
trvalé bydlisko Jantárová 3037/3, 900 25 Chorvátsky Grob 
dátum narodenia   
číslo občianskeho preukazu  
rodné číslo  
bankové spojenie   
(ďalej len „autor“) 
 
 
 
 

 
Článok I. 

 
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiacich s vytvorením diela 
s pracovným názvom   a udelenia licencie na jeho použitie.  
 
 
 
 
 
 



Článok II. 
Záväzky  UKF 

 
 
1. UKF zadáva autorovi vytvoriť príspevok pod pracovným názvom „Vytvorenie návrhu a odborných 

technických výkresov kompletnej scénickej výpravy“.pre školskú muzikálovú inscenáciu Ples 
upírov“  (ďalej len „dielo“). 

 
2.  UKF sa zaväzuje poskytnúť autorovi všetky podklady potrebné na vytvorenie diela a oboznámiť 

autora s výrobným plánom diela.  UKF sa zaväzuje oboznámiť autora riadne a včas so všetkými 
skutočnosťami týkajúcimi sa realizácie, dokončenia alebo odovzdania diela. 

 
3.  UKF sa zaväzuje zaplatiť autorovi odmenu podľa článku V. tejto zmluvy. 
 
 
 

Článok III. 
Záväzky autora 

 
 
1. Autor sa zaväzuje, že najneskôr do 30.01.2011 dokončí a odovzdá  UKF konečnú verziu diela 

vo forme návrhu a odborných krajčírskych výkresov a v rozsahu podľa požiadaviek  UKF. Za týmto 
účelom autor vyhlasuje, že nemá a neprevezme žiadne iné záväzky, ktoré by časovo alebo tvorivo 
ohrozili plnenie tejto zmluvy. 

 
2. Autor sa zaväzuje odovzdať dielo vo forme návrhu a odborných technických výkresov kompletnej 

scénickej výpravy“. 
 
3. Autor zodpovedá za prípadné i neúmyselné porušenie cudzích autorských práv a za škodu spôsobenú 

nekvalitným spracovaním diela. 
 
4. Autor sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach obchodnej, výrobnej alebo 

technickej povahy súvisiacich s dielom, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením tejto zmluvy. 
V prípade porušenia tejto povinnosti zo strany autora má  UKF právo požadovať náhradu škody 
spôsobenej porušením tejto povinnosti autora podľa príslušných právnych predpisov. 

 
 
 

Článok IV. 
Spôsob a rozsah použitia diela a rozsah licencie 

 
 
1. Autor udeľuje touto zmluvou  UKF výhradnú licenciu na: 

a) použitie diela „Vytvorenie návrhu, odborných technických výkresov kompletnej 
scénickej výpravy“.pre školskú muzikálovú inscenáciu Ples upírov“na bezplatné 
použitie časti diela (ukážok) určených na propagáciu v súlade s poctivými zvyklosťami, 
pravidlami slušnosti a v rozsahu odôvodnenom sledovaným účelom. 

 
2. Autor udeľuje  UKF výhradnú licenciu na použitie diela podľa bodu 1 tohto článku výhradne 

a v neobmedzenom rozsahu bez časového a teritoriálneho obmedzenia. 
3. Autor udeľuje licenciu bezodplatne.  
4. Autor sa zaväzuje nezadať dielo na iné zverejnenie ani na použitie ako bolo dohodnuté v tejto zmluve 

do času, kedy mu  UKF neoznámila, že dielo prijala, pokiaľ sa nedohodnú inak. 
 
 
 
 
 



 
Článok V. 

Autorská odmena a platobné podmienky 
 
 
1.  UKF sa zaväzuje vyplatiť autorovi za vytvorenie diela autorskú odmenu vo výške 1 660,36.- euro 

(slovom jeden tisíc šesťsto šesťdesiat euro, tridsaťšesť centov). Nárok na odmenu vzniká autorovi 
riadnym a včasným odovzdaním diela  UKF v zmysle príslušných ustanovení tejto zmluvy. Autorská 
odmena bude vyplatená do 45 dní odo dňa doručenia diela, uvedeného v článku III., bod 1 tejto 
zmluvy. 

 
2. Autorská odmena bude poukázaná na bankový účet autora, po písomnom potvrdení prevzatia 

diela UKF (preberací protokol).  
 

3. UKF v zmysle § 5 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 13/1993 Z.z. o umeleckých fondoch v znení 
neskorších predpisov odvedie z hrubej autorskej odmeny uvedenej v čl. V. odst. 1, 2 (dve) % 
do Literárneho fondu, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava 1. 
 

 
 
 

Článok VI. 
Osobitné dojednania 

 
    
1. UKF môže od zmluvy odstúpiť: 

a) ak  autor neodovzdá dielo v dohodnutom termíne a spôsobom podľa článku III., bod 2 
tejto zmluvy alebo ak dielo nebude zodpovedať požiadavkám  UKF a nebude po 
vzájomnej dohode v primeranej dohodnutej lehote  upravené podľa požiadaviek UKF. 
V tomto prípade nemá autor nárok na žiadnu odmenu. 

b) ak z dôvodu vyššej moci  UKF nebude môcť dielo dokončiť alebo použiť. V tomto 
prípade má autor nárok na prislúchajúcu časť odmeny zodpovedajúcej doteraz vytvorenej 
časti diela a na vrátenie jeho diela. 

c) ak autor poruší ustanovenie článku IV, bod 3. 
 

2. Autor môže od zmluvy odstúpiť: 
a) ak  UKF neuhradila autorovi dohodnutú odmenu vo výške určenej v článku V., bod 1. 
b) ak  UKF neposkytla autorovi riadne a včas všetky podklady potrebné k vytvoreniu diela 

a autor ho na túto skutočnosť písomne upozornil. 
c) ak  UKF neumožní vykonať autorskú korektúru jeho diela. 
d) ak by  UKF použila dielo spôsobom znižujúcim jeho hodnotu. 

 
 
 

Článok VII. 
1. Autor sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania na mieste súvisiaceho 

s predmetom tejto zmluvy, ktorý  bude financovaný z finančných prostriedkov štrukturálnych 
fondov – názov projektu Vzdelávanie divadlom, ITMS kód 26110230022, kedykoľvek do 
31. decembra 2021, resp. sa uvedená doba predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené 
v čl. 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností a to 
oprávnenými osobami na výkon kontroly/ auditu/ overovania na mieste v zmysle príslušných 
právnych predpisov SR a ES a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. 

2.  Autor sa zaväzuje zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu diela, vytvoriť 
primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/ overovania na mieste 
a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh 
kontroly/auditu/overovania na mieste. 

3. Autor sa zaväzuje osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste  
umožniť: 



a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov autora, 
ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/ overovania na mieste, 

b)  požadovať od autora, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, 
záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné na 
výkon kontroly/auditu/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s realizáciou 
diela v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na 
mieste, 

c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/ 
overovania na mieste, 

d)  vyhotovovať kópie údajov a dokladov na náklady autora, ak súvisia s predmetom 
kontroly/auditu/overovania na mieste; ak to nebude možné z technického hľadiska alebo 
iného hľadiska, oprávnené osoby majú oprávnenie na odňatie údajov, dokladov, 
výstupov za účelom vyhotovenia kópií. Autor je povinný dané oprávnenie 
a dokumentáciu vydať, v prípade, že odmietne dané oprávnenie strpieť, zaväzuje sa UKF 
na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti autora voči orgánom 
kontroly, resp. auditu overovania na mieste, vznikne. Oprávnená osoba vyhotoví záznam 
o odňatí, ktorý bude obsahovať údaje o tom, aké údaje, dokumenty, výstupy boli odňaté, 
jeden rovnopis záznamu o odňatí vydajú oprávnené osoby autora, 

e)  pokiaľ dokumenty, resp. iná podporná dokumentácia vzťahujúca sa na dielo bude v inom 
ako slovenskom jazyku, oprávnené osoby môžu žiadať predávajúceho o preklad daných 
dokumentov, resp. inej podpornej dokumentácie do slovenského jazyka; autor  je 
povinný zabezpečiť preklad požadovaných dokumentov v lehote, ktorú mu určia 
oprávnené osoby; v prípade, že odmietne danú povinnosť realizovať, zaväzuje sa UKF 
na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti predávajúceho  voči 
orgánom kontroly/auditu/overovania na mieste, vznikne. 

4.  Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä: 
a) Ministerstvo školstva SR, Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ 

a nimi poverené osoby, 
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby, 
c)  orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
d)  splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) – d) tohto bodu v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a Európskych spoločenstiev. 
5.  Autor sa zaväzuje bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania 
v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/ overovania na mieste. 
Autor sa súčasne zaväzuje zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania 
na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov 
bezodkladne po ich splnení. 

 
 

Článok VIII. 
 

Záverečné ustanovenia 
 
 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť  táto zmluva 

v zmysle §47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov 
nadobúda dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády Slovenskej republiky. 

 
2. Dohodnutý obsah zmluvy je možné meniť, prípadne doplňovať iba písomne, so súhlasom oboch 

zmluvných strán a to dodatkami k tejto zmluvy 
 
3. V prípade, že sa u jednej zo zmluvných strán zmenia právne pomery, ktoré by mali podstatný vplyv 

na dojednaný obsah zmluvy, táto je povinná bez odkladu túto skutočnosť písomne oznámiť druhej 



zmluvnej strane. Pri nedodržaní tejto povinnosti znáša škodu tým spôsobenú podľa príslušných 
ustanovení právnych predpisov. 

 
4. Vzťahy, ktoré neboli osobitne upravené touto zmluvou sa spravujú všeobecnými ustanoveniami 

zákona o autorskom práve a Občianskym zákonníkom. 
 
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva pre každú zmluvnú stranu. 
 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju 

slobodne, vážne a bez nátlaku podpisujú. 
 
 
 
 
 
V Nitre,  16.12.2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................................                      .............................................................. 
                         Mgr. Peter Janků    prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 
                             autor                    rektor  UKF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               


