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         Č.j:ESF/OPV/PVU/1269/2014 

 

ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA  
uzavretá podľa ust. § 39 a nasl. Autorského zákona v spojení  

s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi nasledovnými zmluvnými stranami 
 
 

Objednávateľ:   Štátny inštitút odborného vzdelávania 

sídlo:    Bellova 54/a, 837 63 Bratislava  

IČO:     17 314 852 

DIČ:    2020887715 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

číslo účtu:   7000065156/8180 

IBAN:    SK09 8180 0000 0070 0006 5156  

konajúci prostredníctvom:  Ing. Renáta Majerníková, na základe plnomocenstva zo dňa 3.4.2012 

 

(ďalej len "objednávateľ") 

a 

 

Zhotoviteľ: PhDr. Ľubomír Pajtinka, PhD.    

sídlo: Bratislava-Ružinov, Miletičova 597/ 76, 821 09 Bratislava      

IČO: 44 924 101   

DIČ: 102 5148 619  

IČ DPH: SK 102 5148 619 

bankové spojenie: Poštová banka, a.s. 

číslo účtu: 19510879/6500 
IBAN: 3065000000000019510879    

konajúci prostredníctvom: PhDr. Ľubomír Pajtinka, PhD.   

(ďalej len "zhotoviteľ") 

1. Predmet zmluvy 

 

1.1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zabezpečí 
vytvorenie diela v zmysle článku 2 tejto zmluvy a udelí mu licenciu na jeho použitie v zmysle článku 5 tejto zmluvy. 

1.2. Touto zmluvou sa zároveň objednávateľ zaväzuje, že za riadne splnenie záväzkov uvedených v bode 1.1. tejto 
zmluvy zaplatí zhotoviteľovi odmenu v zmysle článku 6 tejto zmluvy. 

1.3. Záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy sa týkajú plnenia nasledovných zmlúv: 

a) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu č. OPV/10/2008 
v národnom Projekte: "Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov", cieľ RKZ, 
kód ITMS projektu 26140130015, 

b) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu č. OPV/9/2008 
v národnom Projekte: "Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov", cieľ 
Konvergencia, kód ITMS projektu 26110130085. 

1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať a plniť všetky požiadavky objednávateľa vyplývajúce zo zmlúv 
uvedených v bode 1.3. tejto zmluvy, a to aj vtedy, ak nie sú výslovne uvedené v tejto zmluve. 

1.5. Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania – zadávania podlimitnej zákazky postupom 
podľa § 100 až 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov platných v čase vyhlásenia verejného obstarávania na predmet zákazky "Tvorba obsahu 
pravidelného periodika Učiteľské noviny - 2014", ktoré vyhlásil objednávateľ ako verejný obstarávateľ, pričom 
zhotoviteľ sa stal úspešným uchádzačom na základe výsledku procesu tohto verejného obstarávania. Ak táto zmluva 
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neurčuje inak, zhotoviteľ je povinný plniť svoje záväzky aj v rozsahu a za podmienok uvedených v súťažných 
podkladoch a v jeho ponuke. 

 

2. Špecifikácia diela a povinností zhotoviteľa 

 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vytvorenie kompletného obsahu Učiteľských novín – odborného dvojtýždenníka v 
rozsahu 16 strán, ktorý je zameraný na pedagogickú verejnosť a proces obsahovej reformy vzdelávania v sústave 
základných a stredných škôl (ďalej aj "dielo" alebo "Učiteľské noviny"). Zhotoviteľ má právo zameranie diela 
kedykoľvek upraviť alebo bližšie špecifikovať. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj jazyková korektúra textu, 
zabezpečenie primeraných sprievodných fotografií k textu a grafické spracovanie celého diela. 

2.2. Zhotoviteľ v zmysle bodu 2.1. tejto zmluvy zabezpečí vytvorenie celkom 16 diel, t. j. samostatných vydaní (čísiel) 
dvojtýždenníka Učiteľské noviny. Všetky záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy sa vzťahujú na každé jednotlivé dielo, 
ako aj na všetky diela spoločne. 

2.3. Účelom vytvorenia diela je zabezpečenie transferu informácií a poznatkov z oblasti vzdelávania a odbornej prípravy 
do škôl, vytváranie priestoru pre výmenu skúseností a kreativity z tejto oblasti, informovanie širokej pedagogickej 
verejnosti o obsahovej reforme školstva, tvorbe  školských vzdelávacích programov a aktuálnom dianí v národnom 
projekte a propagácia výsledkov výskumu a vývoja v pedagogike.  

2.4. Ak zhotoviteľ neurčí inak, obsahový rámec diela bude v priemere na 50% zameraný na odborné vzdelávanie a 
prípravu, okrem prílohy “Školstvo odborne”, ktorá musí obsahovať len odborné články (rozsah tejto prílohy môže určiť 
objednávateľ). Všetky články musia byť vždy v nadväznosti na obsahovú prestavbu, resp. reformu a revíziu obsahu 
vzdelávania v sústave základných a stredných škôl.  

2.5. Zhotoviteľ pripraví pre objednávateľa návrh koncepcie Učiteľských novín, ktorá podlieha odsúhlaseniu zo strany 
objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na žiadosť objednávateľa vždy upraví požadovaným spôsobom koncepciu 
Učiteľských novín, ako aj obsahovú skladbu každého ich čísla. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť 
uverejnenie článkov, ktoré nebudú zodpovedať koncepcii Učiteľských novín, nebudú spĺňať všeobecné kvalitatívne 
kritériá alebo budú v inom rozpore s touto zmluvou. 

2.6. Zhotoviteľ je povinný na titulnej strane každého vydania Učiteľských novín dodržať požadovanú publicitu v súlade so 
zmluvou uvedenou v bode 1.3. písm. b) tejto zmluvy, aktuálnou príručkou pre prijímateľa nenávratného finančného 
príspevku a metodických pokynov, zverejnených na stránkach poskytovateľa nenávratného finančného príspevku 
(www.minedu.sk). Súčasne nesmie bez vopred daného súhlasu objednávateľa využívať obsah Učiteľských novín na 
zverejňovanie publicity pre tretie osoby. 

2.7. Vytvorenie diela zhotoviteľ zabezpečí prostredníctvom redakčného tímu, ktorý musí mať aspoň 7 členov, a to 
šéfredaktora, editora, aspoň 3 redaktorov, jazykového redaktora a grafika. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby po 
celý čas trvania tejto zmluvy boli všetci členovia redakčného tímu s ním v pracovnoprávnom alebo obdobnom 
záväzkovom vzťahu a aby počas ich členstva v redakčnom tíme spĺňali príslušné kritériá vymedzené v časti B. 
súťažných podkladov (Požiadavky na kvalifikáciu a odbornú prax redakčného tímu). Ak by malo dôjsť k akejkoľvek 
zmene v zložení redakčného tímu, je zhotoviteľ povinný objednávateľa o takýchto okolnostiach vždy bez zbytočného 
odkladu písomne informovať, pričom pôvodného člena redakčného tímu môže nahradiť len osobou, ktorá spĺňa 
príslušné kritériá vymedzené v časti B. súťažných podkladov (doklady preukazujúce splnenie týchto kritérií je 
zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi ako súčasť písomného oznámenia o zmene v redakčnom time). Ak by 
požiadavky na zloženie, kvalifikáciu a odbornú prax redakčného tímu, ktoré sú uvedené v tomto bode a v časti B. 
súťažných podkladov neboli splnené a k náprave by nedošlo ani v dodatočnej lehote stanovenej objednávateľom, 
bude objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.     

2.8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby šéfredaktor riadne spolupracoval s redakčnou radou zriadenou objednávateľom, 
a to najmä aby sa zúčastňoval na jej zasadnutiach, konzultoval s ňou pripravovaný obsah Učiteľských novín a plnil jej 
pokyny. 

2.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vytvorenie diela riadne a s maximálnou odbornou starostlivosťou, pri zohľadnení 
pokynov objednávateľa, ak mu budú udelené a v súlade so záujmami objednávateľa, ktoré pozná alebo ktoré mu 
musia byť známe.  

2.10. Zhotoviteľ postupuje pri zabezpečení vytvorenia diela samostatne s tým, že charakter každého vytvoreného diela 
musí zodpovedať účelu, na ktorý má byť vytvorené a použité.  

2.11. Zhotoviteľ je povinný pri zabezpečení vytvorenia diela postupovať tak, aby bol výlučne oprávnený nakladať so 
všetkými majetkovými právami k dielu a aby použitím diela nemohlo dôjsť k neoprávneným zásahom do autorských 
alebo iných práv tretích osôb, pričom je povinný na vlastné náklady vyporiadať všetky prípadné práva a nároky tretích 
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osôb, ktoré sa podieľajú na vytvorení diela (najmä členov redakčného tímu), inak zodpovedá objednávateľovi za 
všetku vzniknutú škodu.  

2.12. Predmetom záväzku zhotoviteľa nie je zabezpečenie tlače Učiteľských novín a ani ich distribúcie. 

 

3. Termín a spôsob dodania diela 

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vytvorenie jednotlivých diel podľa výrobného harmonogramu, ktorý mu dodá 
objednávateľ. Výrobný harmonogram môže objednávateľ podľa potreby meniť a dopĺňať. 

3.2. Zhotoviteľ je povinný každé jedno dielo (každé číslo Učiteľských novín) predložiť objednávateľovi na osobitnom nosiči 
v elektronickej forme na autorizáciu najneskôr päť pracovných dní pred termínom jeho zadania do tlače, ktorý je 
uvedený vo výrobnom harmonograme. Pokiaľ by sa po predložení diela na autorizáciu vyskytla aktuálna mimoriadna 
udalosť zásadného významu, ktorá by mala byť nevyhnutne publikovaná v príslušnom diele, zhotoviteľ ju bez 
zbytočného odkladu do diela zapracuje a následne predloží upravené dielo objednávateľovi na autorizáciu. 

3.3. Po predložení diela na autorizáciu má objednávateľ právo do dvoch pracovných dní požadovať úpravu a doplnenie 
jeho obsahu. Zhotoviteľ je povinný takejto požiadavke vždy bez zbytočného odkladu vyhovieť. 

3.4. Dokončené dielo so zapracovanými požiadavkami objednávateľa podľa bodu 3.3. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný 
dodať objednávateľovi na dvoch osobitných CD nosičoch v elektronickej forme (2 ks CD) najneskôr do 12:00 hod. 
posledného pracovného dňa, ktorý predchádza dňu zadania príslušného diela do tlače podľa výrobného 
harmonogramu. Miestom dodania diela je sídlo objednávateľa na Bellovej 54/a v Bratislave, pokiaľ objednávateľ 
vopred neoznámi zhotoviteľovi iné miesto dodania. O dodaní a prevzatí diela sa spíše písomný protokol. V rovnakom 
termíne musí byť dielo zaslané v elektronickej podobe aj subjektu určenému objednávateľom, ktorý bude 
zabezpečovať tlač Učiteľských novín. Dielo musí pri dodaní spĺňať nasledovné požiadavky: 

- formát .pdf, 

- formát výtlačku 315 x 470 mm, 

- maximálny sadzobný obraz 280 x 440 mm, 

- farebnosť 4+4, 

- typ tlače coldset – novinová tlač, 

- finálne zalomenie.   

3.5. Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať dielo, ak: 

a) mu nebolo včas predložené na autorizáciu v zmysle bodu 3.2. tejto zmluvy, 

b) nezodpovedá požiadavkám vyplývajúcim z tejto zmluvy, 

c) zhotoviteľ nevyhovel požiadavkám objednávateľa v zmysle bodu 3.3. tejto zmluvy, 

d) mu nebolo dodané v termíne podľa bodu 3.4. tejto zmluvy a zabezpečenie jeho tlače a vydania už nie je možné 
bez vynaloženia zvýšených nákladov na strane objednávateľa. 

3.6. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti predložiť objednávateľovi dielo na autorizáciu v zmysle bodu 
3.2. tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000 €, a to pre každé číslo 
Učiteľských novín samostatne.  

3.7. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti dodať objednávateľovi dielo v zmysle bodu 3.4. tejto zmluvy 
má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z odplaty za zabezpečenie vytvorenia jedného 
diela bez dane z pridanej hodnoty (bod 6.1. tejto zmluvy), a to za každý začatý deň omeškania.  

3.8. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

3.9. V prípade vydania posledného čísla Učiteľských novín, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva, je zhotoviteľ zároveň 
povinný postupovať tak, aby jeho záväzky v zmysle bodu 3.4. tejto zmluvy boli splnené najneskôr 14 dní predo dňom, 
ktorým uplynie čas, na ktorý je táto zmluva uzavretá (bod 8.1. tejto zmluvy). 

 

4. Zodpovednosť zhotoviteľa 

 

4.1. Za celý obsah diela, jeho kvalitu a súlad s požiadavkami vyplývajúcimi z tejto zmluvy zodpovedá zhotoviteľ. 

4.2. Zhotoviteľ je povinný nahradiť všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretím osobám z akéhokoľvek 
dôvodu spočívajúceho v obsahu diela, jeho kvalite alebo nesúlade s požiadavkami vyplývajúcimi z tejto zmluvy. Za 
škodu sa považujú aj akékoľvek sankcie, ktoré budú bez ohľadu na ich formu uložené objednávateľovi zo strany 
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oprávnených orgánov, vrátane určenia, že určitá platba vykonaná zo strany objednávateľa v súvislosti s touto 
zmluvou sa považuje celkom alebo sčasti za neoprávnený výdavok, ktorý je objednávateľ povinný vrátiť alebo inak 
nahradiť. 

4.3. Predloženie diela na autorizáciu objednávateľovi a ani samotná autorizácia diela nemá vplyv na zodpovednosť 
zhotoviteľa za obsah diela, jeho kvalitu a súlad s požiadavkami vyplývajúcimi z tejto zmluvy. 

4.4. Zhotoviteľ však nezodpovedá za obsah tých častí diela, ktoré upravil alebo doplnil podľa požiadaviek objednávateľa v 
zmysle bodu 3.3. tejto zmluvy. 

 

5. Licencia 

 

5.1. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi licenciu na použitie každého diela (t.j. celého obsahu 
každého čísla Učiteľských novín), ktorého vytvorenie pre objednávateľa zabezpečí na základe tejto zmluvy.  

5.2. Objednávateľ je v rámci udelenej licencie oprávnený dielo použiť akýmkoľvek spôsobom, ktorý je známy v čase 
uzavretia tejto zmluvy, a to najmä na: 

a) vyhotovenie rozmnoženiny diela, 

b) verejné vykonanie diela, jeho verejný prenos a sprístupňovanie verejnosti, 

c) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho 
práva, 

d) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, 

e) spracovanie, preklad a adaptáciu diela a akékoľvek iné zmeny diela, 

f) vydanie diela samostatne alebo v spojení s inými dielami. 

5.3. Licencia je udelená na celú dobu trvania majetkových práv k dielu, pričom nie je vecne alebo územne obmedzená. 

5.4. Licencia je udelená ako výhradná. Zhotoviteľ nesmie udeliť žiadnej tretej osobe licenciu na použitie diela spôsobom, 
na ktorý udelil objednávateľovi výhradnú licenciu a zároveň je povinný sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na 
ktorý udelil objednávateľovi výhradnú licenciu. 

5.5. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretím osobám súhlas (sublicenciu) na použitie diela v rozsahu udelenej licencie, 
pričom zhotoviteľ zároveň udeľuje objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie tretej osobe. 

5.6. Žiadnu licenciu udelenú objednávateľovi nie je možné jednostranne odvolať, zrušiť a ani inak obmedziť. 

5.7. Vzhľadom na celkovú výšku odmeny dohodnutej v tejto zmluve za zabezpečenie vytvorenia diela je licencia udelená 
objednávateľovi bezodplatne. 

 

6. Odplata a platobné podmienky 

 

6.1. Za riadne zabezpečenie vytvorenia jedného diela (t. j. jedného čísla Učiteľských novín) sa objednávateľ zaväzuje 
zaplatiť zhotoviteľovi odplatu vo výške 2 498,12 € bez dane z pridanej hodnoty, a to na základe faktúry vystavenej 
zhotoviteľom. Táto odplata je úplná a konečná. 

6.2. Celková výška odplaty za vytvorenie všetkých diel (t. j. 16 čísel Učiteľských novín) je 39 969,92 €  bez dane z pridanej 
hodnoty. Táto odplata je úplná a konečná. 

6.3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na zaplatenie odplaty podľa bodu 6.1. tejto zmluvy po tom, ako objednávateľ 
prevezme dielo v zmysle bodu 3.4. tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry musí byť kópia príslušného preberacieho 
protokolu. 

6.4. V prípade, ak je zhotoviteľ platcom dane z pridanej hodnoty, ku každej faktúre bude pripočítaná daň z pridanej 
hodnoty podľa všeobecne záväzných predpisov, ktoré budú platné a účinné v čase vystavenia príslušnej faktúry.  

6.5. Každá faktúra bude vystavená s lehotou splatnosti 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.  

6.6. Každú vystavenú faktúru je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu doručiť objednávateľovi. Ak by faktúra 
nespĺňala požiadavky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo by bola v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, objednávateľ ju bude oprávnený vrátiť s tým, že lehota splatnosti vrátenej faktúry začne plynúť až odo dňa 
doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.7. Faktúra na zaplatenie poslednej časti odplaty (t. j. odplaty týkajúcej sa posledného čísla Učiteľských novín, na ktoré 
sa vzťahuje táto zmluva) musí byť vystavená a doručená objednávateľovi najneskôr 12 dní predo dňom, ktorým 
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uplynie čas, na ktorý je táto zmluva uzavretá (bod 8.1. tejto zmluvy), a to pri zachovaní všetkých podmienok, ktoré sú 
vo vzťahu k oprávneniu zhotoviteľa vystaviť faktúru upravené v tomto článku. 

6.8. Objednávateľ zaplatí fakturovanú sumu bezhotovostným prevodom na bankový účet zhotoviteľa uvedený vo faktúre. 
Ak by vo faktúre nebol uvedený bankový účet zhotoviteľa, objednávateľ prevod uskutoční na bankový účet zhotoviteľa 
uvedený záhlaví tejto zmluvy. 

6.9. V prípade omeškania s úhradou riadne vystavenej faktúry môže zhotoviteľ požadovať od objednávateľa zaplatenie 
úrokov z omeškania v zákonnej sadzbe. 

 

7. Osobitné povinnosti zhotoviteľa 

 

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon akejkoľvek kontroly, auditu alebo iného overovania súvisiaceho so záväzkovým 
vzťahom založeným touto zmluvou a poskytovať oprávneným orgánom všetku nevyhnutnú súčinnosť.  Oprávneným 
orgánom na vykonanie kontroly, auditu alebo iného overovania sú najmä: 

a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ním poverené osoby,  

b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, 

c) Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky príslušná Správa 
finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) tohto bodu v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky a Európskej únie. 

7.2. Zhotoviteľ sa rovnako zaväzuje strpieť akékoľvek ďalšie úkony, ktorých vykonanie bude potrebné na splnenie 
zákonných povinností objednávateľa súvisiacich so záväzkovým vzťahom založeným touto zmluvou alebo zmluvných 
povinností objednávateľa vyplývajúcich zo zmlúv uvedených v bode 1.3. tejto zmluvy. 

7.3. Záväzky zhotoviteľa vyplývajúce z tohto článku trvajú aj po zániku tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom. 

 

8. Trvanie zmluvy 

 

8.1. Táto zmluva sa uzatvára na určitý čas, a to do  23. 12. 2014.   

8.2. Zhotoviteľ je povinný všetky svoje záväzky plniť s prihliadnutím na skutočnosť, že Učiteľské noviny sa nevydávajú 
počas letných školských prázdnin. 

8.3. Zmluvné strany môžu kedykoľvek skončiť túto zmluvu písomnou dohodou o jej skončení. 

8.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov: 

a) ak zhotoviteľ bude dlhšie ako 30 dní v omeškaní so splnením ktoréhokoľvek záväzku vyplývajúceho z tejto 
zmluvy, 

b) ak zhotoviteľ nebude oprávnený vykonávať všetky majetkové práva k akémukoľvek dielu vytvorenému na 
základe tejto zmluvy, 

c) ak z konania zhotoviteľa bude zrejmé, že dôjde k omeškaniu so splnením záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy  

d) ak dielo opakovane nebude spĺňať požiadavky vyplývajúce z tejto zmluvy, 

e) ak zhotoviteľ nebude spĺňať podmienky uvedené v bode 2.7. tejto zmluvy, 

f) ak potreba odstúpiť od zmluvy vyplynie z rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy. 

8.5. Zákonné dôvody na odstúpenie od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán nie sú dotknuté. 

8.6. Zánik tejto zmluvy nemá žiadny vplyv na trvanie udelených licencií a ani na existenciu ďalších práv, ktoré vznikli 
počas trvania tejto zmluvy, pokiaľ z ich povahy vyplýva, že majú trvať aj po zániku zmluvy. 

 

 

9. Záverečné ustanovenia 

 

9.1. Táto zmluva nadobúda platnosť momentom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 
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9.2. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme. 

9.3. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa záväzkový vzťah medzi zmluvnými stranami spravuje ustanoveniami 
právneho poriadku Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a Obchodným zákonníkom. 

9.4. Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy boli neplatné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto 
neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac 
približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy. 

9.5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ju za dostatočne jasnú, určitú a 
zrozumiteľnú, neuzatvárajú ju v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak toho, že táto 
zmluva zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisujú. 

  

V Bratislave dňa ........................ 

 

 

Za objednávateľa: 

V Bratislave dňa ........................ 

 

 

Za zhotoviteľa: 

 

 

_________________________________________ 

 

 

_________________________________________ 

Ing. Renáta Majerníková 

na základe plnomocenstva zo dňa 3.4.2012 

Štátny inštitút odborného vzdelávania 

 

PhDr. Ľubomír Pajtinka, PhD. 

  

 


