
 1 

         SKR-113-2/2016 

Licenčná zmluva 
 

uzavretá podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona  
č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového 
poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „autorský zákon“) (ďalej len „zmluva“) 
 
medzi  zmluvnými stranami: 
 
Nadobúdateľ:              Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Sídlo:                            Pribinova ul. č. 2, 812 72 Bratislava 
zastúpené: JUDr. Lenkou Hmírovou, generálnou riaditeľkou sekcie krízového 

riadenia MV SR, na základe plnomocenstva, č.p.: KM-OPS4-
2016/001229-046, zo dňa 7. novembra 2016 

IČO:                    00 151 866                         
                                
                                       
 
                (ďalej len „nadobúdateľ“) 
 
a 
 
 
Autor:    
Meno a priezvisko:     Adriana Kočíšková  
Adresa:                   
Rodné číslo:                      

    
 
 
Zastúpený (zákonným zástupcom):  
Meno a priezvisko:             Meno a priezvisko:  
Adresa:       Adresa:  
Dátum narodenia:               Dátum narodenia:  
 
                                     (ďalej len „autor“)        
 
za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok: 
 

 
Článok I 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok autora udeliť nadobúdateľovi súhlas  
na použitie výtvarného diela (licenciu), ktoré tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len 
„dielo“) a záväzok autora previesť na nadobúdateľa vlastnícke právo k veci, ktorej 
prostredníctvom je dielo vyjadrené alebo na ktorej je dielo zachytené.  

2. Autor touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi licenciu za podmienok ďalej uvedených 
v tejto zmluve a nadobúdateľ licenciu za podmienok ďalej uvedených v tejto zmluve 
prijíma.  

3. Autor vyhlasuje, že dielo je jedinečným výsledkom jeho tvorivej duševnej činnosti, pričom 
pri jeho tvorbe nezasiahol do cudzích autorských práv. 
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Článok II 
Spôsob použitia diela 

1.  Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na použitie diela zo súťaže Ochranárik čísla 
tiesňového volania 112 a civilnej ochrany, školský rok 2015/2016 na tvorbu pexesa, 
vydávaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.  

2.  Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu najmä na nasledovné použitie diela: 

a) spracovanie diela, 
b) spojenie diela s iným dielom, 
c) vyhotovenie rozmnoženiny diela, 
d) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela prevodom vlastníckeho 

práva, vypožičaním alebo nájmom, 

3. Nadobúdateľ sa zaväzuje uvádzať meno autora na diele.  

4. Nadobúdateľ nie je oprávnený vykonať akýkoľvek zásah do diela. 

 

Článok III 
Rozsah, trvanie licencie a odmena za udelenie licencie 

1. Autor udeľuje nadobúdateľovi výhradnú licenciu. 

2. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu v neobmedzenom (vecnom a územnom) rozsahu. 

3. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na celú dobu trvania majetkových práv autora 
k dielu. 

4. Autor udeľuje licenciu bezodplatne.  
 

Článok IV 
Nakladanie s licenciou 

1. Autor udeľuje nadobúdateľovi súhlas na udelenie súhlasu na použitie diela tretej osobe v 
rozsahu udelenej licencie (sublicenciu).  

2. Autor udeľuje nadobúdateľovi súhlas na postúpenie udelenej licencie na tretiu osobu.  
O postúpení licencie a o osobe postupníka je nadobúdateľ povinný informovať autora bez 
zbytočného odkladu. 

 
Článok V 

Doba trvania zmluvy a skončenie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu  je možné skončiť: 

a) na základe písomnej dohody zmluvných strán, 
b) jednostranným písomným odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo 

príslušnými ustanoveniami autorského zákona. 

3. Nadobúdateľ a autor môžu odstúpiť od zmluvy v prípade, ak niektorá zo zmluvných strán 
poruší dohodnuté zmluvné povinnosti a v  lehote určenej v písomnej výzve neurobí 
nápravu. Účinky odstúpenia nastanú dňom, keď prejav vôle jednej zmluvnej strany 
o odstúpení bude doručený druhej zmluvnej strane.  

 

Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
autorského zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na  
území Slovenskej republiky. 

2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými, očíslovanými a zmluvnými stranami 
podpísanými dodatkami k tejto zmluve. 
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3. Zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom nadobúdateľ 
obdrží 3 vyhotovenia a autor 1 vyhotovenie. 

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za 
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme 
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
 
V Bratislave  dňa ..................                                      V Banskej Bystrici dňa ...................    

 
 Za Ministerstvo vnútra SR:                                         Za autora: 

 
 
 

                              
.........................................                                         .............................................. 
                                                  
 
 
 
 
Príloha č. 1: Kópia výtvarného diela                                     


