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ZMLUVA 
o vypracovaní oponentského posudku na dizertačnú prácu 

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 

 

medzi účastníkmi zmluvy: 

 
 

1. Vysoká škola múzických umení v Bratislave 

 Hudobná a tanečná fakulta VŠMU 

 Sídlo: Zochova 1, 813 01 Bratislava 

 Štatutárny zástupca: doc. Mária Heinzová, ArtD., rektorka 

 V zastúpení: prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD. – dekanka fakulty 

 Bankové spojenie: 

  

 (ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

 

2.        Meno a priezvisko, titul: Mgr. art. Jana Juríčková, ArtD. 

       Trvalý pobyt: 

       Dátum narodenia: 

       Rodné číslo: 

       Štátna príslušnosť: 

       Bankové spojenie: 

       IBAN: 

       SWIFT (BIC) kód: 

           (ďalej len „Spracovateľ“ ) 

 

(ďalej Objednávateľ a Spracovateľ spolu aj ako „zmluvné strany“) 

takto: 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je záväzok spracovateľa vypracovať oponentský posudok na dizertačnú 

prácu Mgr. art. Judity Andelovej. 

 

Článok 2 

Termín odovzdania oponentského posudku 

 

Spracovateľ odovzdá objednávateľovi písomný oponentský posudok na dizertačnú prácu 

uvedený v článku 1 v lehote najneskôr 7 dní pred konaním dizertačnej skúšky. Oponentský 

posudok odovzdá objednávateľovi v dvoch vlastnoručne podpísaných originálnych 

vyhotoveniach a jedno vyhotovenie v elektronickej verzii na e-mailovú adresu uvedenú 

v menovacom dekréte. V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nebude môcť oponentský 

posudok vypracovať, bezodkladne oznámi túto skutočnosť písomne prof. Irine Čiernikovej, 

ArtD., dekanke HTF VŠMU. 

 

Článok 3 

Odmena za vypracovanie oponentského posudku 
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Objednávateľ zaplatí za oponentský posudok spracovateľovi odmenu vo výške 73 €, slovom 

sedemdesiattri € v termíne do 60 dní odo dňa odovzdania oponentského posudku 

objednávateľovi a to bezhotovostným prevodom na účet spracovateľa. 

 

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

4.1 Platnosť tejto zmluvy zaniká v termíne na ktorom sa dohodnú zmluvné strany alebo 

splnením všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich pre zmluvné strany. 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia platnosti tejto zmluvy z 

akéhokoľvek dôvodu na strane spracovateľa, v dôsledku ktorého nemôže byť splnený 

jeho záväzok uvedený v článku 1 tejto zmluvy, spracovateľ nebude žiadať od 

objednávateľa náhradu prípadných nákladov vynaložených v súvislosti s oponentským 

posudkom. 

4.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ. 

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu 

s jej obsahom ju podpísali. 

 

V Bratislave dňa: 10.5.2021 

 

 

Objednávateľ: ______________________  Spracovateľ: ______________________ 
                           


