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Autorská zmluva o dielo 
 

uzatvorená podľa § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v spojení s § 631 – 643 zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zmluva“) 
 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ:  

názov: Agentúra na podporu výskumu a vývoja  

sídlo: Mýtna 23, 811 07 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 30 797 764 

DIČ: 2022132563  

v zastúpení: JUDr. Stanislav Mydlo, riaditeľ 

 (ďalej len „Objednávateľ“)  

 

Autor: AZ00096262 / 6021005366 

Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Kmec, CSc. 

Rodné číslo:  

Adresa:  

Krajina:  

E-mail:  

Bankové spojenie (IBAN):  

(ďalej len „Autor“)  

 

I.  Predmet Zmluvy 
 

1. Predmetom tejto Zmluvy je vytvorenie diela na objednávku, ako výsledok vlastnej 

tvorivej  duševnej činnosti Autora – vypracovanie hodnotenia žiadostí doručených 

Objednávateľovi (ďalej aj ako „Dielo“) v rámci verejnej výzvy na podávanie žiadostí na riešenie 

projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 

zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 

575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 

predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) v znení neskorších predpisov s označením Slovensko - Poľsko 

2021 (ďalej aj ako „Verejná výzva“). 

2. Autor sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonať odbornú duševnú činnosť v rámci procesu posúdenia 

žiadostí predložených Objednávateľovi žiadateľmi v rámci verejnej výzvy vyhlásenej Agentúrou 

na podporu výskumu a vývoja a vypracovať o výsledku posúdenia predloženej žiadosti hodnotiacu 

správu, t. j. odborný posudok v súlade s pravidlami stanovenými vo Verejnej výzve.  

3. Predmetom Zmluvy je aj poskytnutie licencie podľa čl. II tejto Zmluvy. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje za Dielo vrátane poskytnutia licencie zaplatiť Autorovi odmenu podľa 

čl. III tejto Zmluvy. 

5. Autor vyhlasuje, že Dielo bude výsledkom jeho vlastnej duševnej tvorivej činnosti, ku ktorému mu 

patria výlučne autorské práva. Autor zároveň zodpovedá za to, že použitím Diela podľa tejto 

Zmluvy nebude porušený žiaden právny predpis ani autorské alebo iné práva tretích osôb. 

6. Autor sa zaväzuje, že Dielo vypracuje v súlade so zásadami nezávislosti, nestrannosti a 

objektívnosti a bez akejkoľvek zaujatosti. V prípade porušenia tohto záväzku je Objednávateľ 

oprávnený nevyplatiť Autorovi odmenu. 

 

II. Licencia 
 

Autor udeľuje Objednávateľovi nevýhradnú a neobmedzenú licenciu na použitie Diela a na použitie 

akéhokoľvek výstupu vytvoreného Autorom v rámci procesu hodnotenia predložených žiadostí na 

základe Verejnej výzvy, ako aj materiálu vytvoreného a poskytnutého Autorom v rámci hodnotiacej 
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činnosti podľa tejto Zmluvy a to na účely jeho ďalšieho spracovania Objednávateľom, t.j. pre potreby 

komplexného procesu posúdenia predložených žiadostí smerujúceho k rozhodnutiu o poskytnutí, resp. 

neposkytnutí finančných prostriedkov na riešenie projektov. 

 

III. Odmena 
 

1. Za vytvorenie Diela, vrátane poskytnutia licencie v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy prináleží 

Autorovi odmena vo výške 75,00 EUR (slovom: sedemdesiatpäť eur) za každý jeden vypracovaný 

posudok v súlade s požiadavkami Objednávateľa, t.j. 1 posudok v celkovej sume 75,00 EUR. 

2. Odmena za vykonanie Diela a za licenciu podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy bude uhradená na 

bankový účet Autora po vypracovaní všetkých odsúhlasených posudkov, po odstránení všetkých 

nedostatkov v týchto posudkoch a po ukončení hodnotiaceho procesu, najneskôr do 31.5.2022. 

Objednávateľ je oprávnený nevyplatiť odmenu za posudok, v ktorom neboli odstránené všetky 

opodstatnené nedostatky. V prípade ak banka Objednávateľa alebo Autora zamietne platbu odmeny 

z dôvodu nesprávnych údajov poskytnutých zo strany Autora, je Objednávateľ oprávnený 

jednostranne znížiť výšku odmeny o sumu všetkých súvisiacich poplatkov požadovaných 

príslušnou bankou. 

 

IV. Odovzdanie Diela 
 

Autor sa zaväzuje odovzdať sprievodný materiál k Dielu Objednávateľovi v elektronickej forme a to 

v informačnom systéme Objednávateľa v zmysle manuálu na vypracovanie posudku. 

 

V. Záverečné ustanovenia  
 

1. Táto Zmluva je platná od dátumu podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná v zmysle § 47a 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv. 

2. Vzťahy, ktoré neboli osobitne upravené touto zmluvou, sa spravujú všeobecne záväznými 

ustanoveniami Autorského zákona a Občianskeho zákonníka. 

3.  Objednávateľ a Autor sa dohodli, že v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 2 písm. a) a § 43 zákona č. 

595/2003 Z.z. o dani z príjmov si Autor odmenu za vykonanie diela a za licenciu vysporiada sám 

v daňovom priznaní po skončení zdaňovacieho obdobia. 

4.  Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch z toho jeden pre Autora a jeden pre Objednávateľa. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 

slobodne podpisujú. 

 

 

 

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

 

 

Autor: Objednávateľ: 

 

 

 

....................................................... ......................................................... 

 


