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Zmluva o dielo FRI č. 72/2022 
uzatvorená v zmysle § 631 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a § 91 zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon 

 
Článok I.  

Zmluvné strany 
Žilinská univerzita v Žiline 
Fakulta riadenia a  informatiky 
so sídlom: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina   
zastúpená: doc. Ing. Emil Kršák, PhD., dekan  
IČO:  00 397 563 
DIČ:  2020677824 
IČ DPH:  SK2020677824  
Bankové spojenie:  

  

Právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách ako verejná vysoká škola 

 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Meno a priezvisko:  prof. Ing. Josef Vodák, PhD.  

Trvalý pobyt:   

Štátna príslušnosť:  

Dátum narodenia:  

Bankové spojenie:   

IBAN:   
 (ďalej len „autor“) 
 

Článok II.  
Predmet zmluvy 

 
1. Na základe tejto zmluvy je autor ako oponent povinný osobne vytvoriť oponentský posudok 

na písomnú prácu k dizertačnej skúške s názvom: „Stratégia riadenia vybraných 
zainteresovaných skupín športovej organizácie“ vytvorenej autorom Ing. Pavlom Boškom 
v študijnom odbore: manažment (ďalej len „dielo“). 

 
Článok III.  

Lehota na odovzdanie diela 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude dodané najneskôr do 04.10.2022. 
2. Pokiaľ bude dielo vytvorené v skoršom termíne, je autor oprávnený odovzdať dielo skôr a 

objednávateľ je povinný dielo prevziať.  
3. V prípade omeškania zo strany autora bez závažného dôvodu na jeho strane, 

objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť.  
 

Článok IV.  
Odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vytvorenie diela v celkovej výške 25,00 eur 

(slovom dvadsaťpäť EUR).  
2. Odmena za vytvorenie diela bude vyplatená najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia diela.  
3. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje uhradiť autorovi náhradu cestovných výdavkov 

spojených s účasťou na príslušnej skúške, v rámci ktorej bude dielo prezentované, a to  
v nasledovnom rozsahu:  
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a) výdavky na hromadnú dopravu 2. triedy spojené s cestovaním z miesta bydliska do 
miesta sídla objednávateľa a späť vo výške ceny cestovných lístkov 2.triedy 
predložených objednávateľovi, 

b) ak autor využije na dopravu vlastné motorové vozidlo, objednávateľ mu uhradí náhradu 
vo výške bežnej ceny za cestovný lístok 2. triedy prostriedku hromadnej dopravy 
z miesta bydliska do miesta sídla objednávateľa a späť, v prípade ak autor predložil 
objednávateľovi doklad preukazujúci cenu za bežný lístok 2. triedy, pričom 
objednávateľovi postačuje doklad z internetu. 

 
Článok V.  

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Autor je povinný: 
a) vytvoriť dielo osobne, na vlastné náklady a v dohodnutom termíne,  
b) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa pri tvorbe diela dozvedel, 
c) odstrániť nedostatky, ktoré bránia tomu, aby dielo bolo možné použiť na dohodnutý 

účel. 
2. Objednávateľ je povinný: 

a) riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú odmenu, 
b) v prípade potreby poskytnúť súčinnosť na požiadanie autora, 
c) dielo chrániť pred poškodením, zničením, resp. stratou. 

 
Článok VI.  

Záverečné ustanovenia 
 

1. Právne skutočnosti, ktoré nie sú vyslovene upravené touto zmluvou sa riadia Autorským 
zákonom a Občianskym zákonníkom.  

2. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať na základe písomnej dohody 
zmluvných strán formou dodatkov.  

3. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 1 obdrží autor a 2 vyhotovenia 
objednávateľ.  

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia § 
47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

5. Oprávnenie dekana konať vo veci tohto právneho úkonu vyplýva z ustanovenia § 28 ods. 

1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 

6. Prílohou tejto zmluvy je Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov 
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a o zmene niektorých 
zákonov. Autor svojím podpisom potvrdzuje, že sa s touto informáciou oboznámil. 

 
 
V Žiline, dňa                            V Rajci, dňa 
 
Objednávateľ:      Autor: 
 
 
 
 
---------------------------------------    ---------------------------------------- 

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.     prof. Ing. Josef Vodák, PhD. 

dekan    
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Príloha k zmluve o dielo  FRI č. 72/2022 

 
Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov  

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), 
ďalej len „GDPR“ 

 
 

1. Dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ Žilinská univerzita v Žiline, 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO: 00 397 563 (ďalej len „UNIZA“)  bude spracúvať 
osobné údaje, ktoré mu poskytne  pri uzatváraní zmluvy. 

2. Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie zmluvy s UNIZA, a plnenie 
povinností súvisiacich s touto zmluvou, ktoré vyplývajú z právnych predpisov.  

3. Právnym základom spracúvania je:  
a) plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b), ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, 
b) plnenie zákonných povinností  UNIZA podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)   - Zákon NR 

SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách,  Zákon NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. 
4. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné s dotknutou osobou uzatvoriť 

zmluvný vzťah.  
5. Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané po nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich 

poskytnutia, po dobu vyžadovanú vyššie uvedenými osobitnými právnymi predpismi a 
splnenie povinností UNIZA týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi predpismi 
a Registratúrnym poriadkom (10 rokov po ukončení zmluvy).  

6. Kontakt na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov UNIZA, e-mail: 
zodpovedna.osoba@uniza.sk resp. Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina. 

7. UNIZA informuje o nasledovných právach vyplývajúcich z GDPR a Zákona NR SR č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov: 

a) právo požadovať od UNIZA prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia 
o tom, že sa jeho osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie, 

b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných 
údajov,  

c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce 
výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“), 

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady 
umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

e) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých UNIZA, ak sú splnené zákonné 
predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov, 

f) právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom 
je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo 
došlo k porušeniu platnej legislatívy, 

8. UNIZA potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom 
automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania. 

9. UNIZA potvrdzuje, že prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo krajín EÚ a EHP) 
alebo medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje. 
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