
LICENČNÁ  ZMLUVA 
uzavretá  

podľa § 65 a nasl. zákona. č. 185/2015 Z. z. (ďalej len „Autorský zákon“) 
č. IU/2021/70034 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

Názov    IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
so sídlom   Karloveská 64, 842 58 Bratislava, Slovenská republika 
V zastúpení:   Mgr. Peter Lenčo, PhD. 
IČO:   00157660 
DIČ:   2020798637 
IČ DPH:    SK2020798637 
IBAN:   SK4881800000007000271646 
 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
a 
 
Názov    Slov Media Group s r.o. - prevádzkovateľ Tv ROMANA 
so sídlom   Klincová 37, 821 08 Bratislava, Slovenská republika  
V zastúpení:   Boris Rizman 
IČO:   46 889 299 
DIČ:   2023636835 
IČ DPH:    SK2023636835 
IBAN:   SK6702000000003076770259   
 
(ďalej len „nadobúdateľ“) 
 

(ďalej spolu ako aj „zmluvné strany“) 
 

I.  
Predmet Zmluvy 

 
1. Poskytovateľ je držiteľom výhradnej licencie diel – výstupy v rámci aktivity NET v rámci programu EÚ 

Európsky zbor solidarity číslo 2020-SK02-ESC61-0000007 pod názvom Megazín (ďalej len „diela“). 
2. Predmetom Zmluvy je udelenie súhlasu poskytovateľa na použitie diel v rozsahu udelenej licencie 

nadobúdateľom, ktorá bola poskytovateľovi udelená autormi diel, to všetko za podmienok uvedených v tejto 
Zmluve, ako aj úprava súvisiacich práv a povinností zmluvných strán. 

 
II. 

Spôsob použitia diel na základe udelenej licencie 
 

1. Poskytovateľ licencie udeľuje nadobúdateľovi licenciu na použitie diel uvedených v čl. I. odsek 1 tejto Zmluvy 
na používanie diel podľa § 19 ods. 4 písm. f) autorského zákona a to použitím týchto diel na vysielanie 
v televízií Romana  

2. Udelená licencia sa nevzťahuje na ostatné spôsoby použitia diela v zmysle § 19 autorského zákona. 
 

III. 
Rozsah licencie 

 
1. Poskytovateľ licencie udeľuje nadobúdateľovi licenciu v rozsahu, ktorý je vymedzený účelom využitia 

vyplývajúceho z článku II. ods. 1 tejto Zmluvy. 
IV. 

Trvanie licencie a trvanie Zmluvy 
 

1. Poskytovateľ licencie udeľuje nadobúdateľovi licenciu na obdobie trvania tejto Zmluvy.  
2. Trvanie Zmluvy je od 15. mája 2021 do 31. decembra 2021. 
3. Udelená licencia zaniká zánikom tejto Zmluvy.  
4. Po zániku licencie je nadobúdateľ povinný ďalej nepoužívať dielo a zdržať sa všetkých úkonov, ktorými by 

porušil práva poskytovateľa vyplývajúce z autorských práv k dielu. 
5. Táto Zmluva je uzavretá na dobu určitú. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva môže zaniknúť: 

a) dohodou zmluvných strán, 
b) jednostrannou písomnou výpoveďou Zmluvy, 



c) odstúpením od Zmluvy presne špecifikovaným v článku VII. tejto Zmluvy. 
 

 
V. 

Cena licencie 
 

1. Poskytovateľ sublicencie udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne.  
 

VI. 
Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Nadobúdateľ sa zaväzuje pri použití diela zverejniť informáciu o vlastníctve autorských práv takto:  
 
·         uvedením loga IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a loga programu EÚ Európsky zbor solidarity na 

viditeľnom mieste videa a v jeho popise 
·         uvedením informácie, že ide o dielo IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. 
 
2. Nadobúdateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela (licencia). 
3. Nadobúdateľ nie je oprávnený postúpiť licenciu na tretiu osobu. 
4. Nadobúdateľ je povinný zdržať sa akýchkoľvek konaní vo svojich edukačných videách, ktoré by mohlo byť 

nevhodné pre deti a mládež. Zároveň je nadobúdateľ povinný zdržať sa takých konaní, ktoré by mohli svojim 
spôsobom znevažovať poskytovateľa licencie.  
 

VIl. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
1. Ak nadobúdateľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto Zmluvy podstatným spôsobom, je 

poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy a to na základe písomného 
odstúpenia od Zmluvy adresovaného nadobúdateľovi. Účinky odstúpenia od Zmluvy v takomto prípade 
nastávajú dňom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy nadobúdateľovi. Zmluvné strany sa výslovne 
dohodli, že účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú aj v prípade, ak odstúpenie od Zmluvy nebolo prevzaté 
adresátom; za deň doručenia sa v takomto prípade považuje deň kedy sa zásielka vrátila odosielateľovi ako 
nedoručená alebo deň odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, to všetko za podmienky, že odstúpenie od 
Zmluvy bolo zasielané na adresu zmluvnej strany uvedenú vo vymedzení zmluvných strán v záhlaví tejto 
Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tohto ustanovenia sa za podstatné porušenie zmluvy sa 
považuje: 
a) ak nadobúdateľ používa dielo spôsobom podľa článku II. ods. 2 tejto Zmluvy, 
b) ak nadobúdateľ poruší svoje povinnosti podľa č. VI tejto Zmluvy. 

2. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody vzniknutý porušením Zmluvy. 
 

IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán.  
2. Právne vzťahy neupravené Zmluvou sa riadia najmä ustanoveniami autorského zákona. Zmluvné strany sa 

dohodli, že ostatné záväzky, ktoré nie sú predmetom úpravy Autorského zákona, sa riadia zákonom  
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

3. Táto Zmluva sa uzatvára v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých po jednom dostane každá 
zmluvná strana. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali s jej obsahom súhlasia, a keďže táto Zmluva nebola 
dohodnutá pod nátlakom, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok, vlastnoručne ju podpisujú 

  

 
V Bratislave, dňa:  14.5.2021 
 
Za poskytovateľa:         Za nadobúdateľa:  
 
 .................................................                                                           ...............................................  
   Mgr. Peter Lenčo, PhD.                                                                                       Boris Rizman   
      generálny riaditeľ                                                                                                  konateľ 


