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ZMLUVA O DIELO Č. ŠVKPO-82/2022 
uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení       

a § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon  
A LICENČNÁ ZMLUVA  

uzatvorená podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 
 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
 
OBJEDNÁVATEĽ:  
Názov:   Štátna vedecká knižnica v Prešove  
Sídlo:   Hlavná 99,  081 99 Prešov 
zast.:    Mgr. Valéria Závadská, riaditeľka 
IČO:    00164682 

DIČ:    2021240595 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:   SK55 8180 0000 0700 0007 0924 
 
a 
 
AUTOR:    
Meno a priezvisko: PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD. 
Adresa:   Lúčna ulica 403, 082 53 Záborské  
Dátum narodenia:   
Č.OP:     
Email:     
Telefón:   
Číslo účtu:    
IBAN:     
 
 

Článok II.  
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok autora vyhotoviť výtvarné riešenie, grafické spracovanie 
a elektronickú verziu zborníkov – diel pod názvom  –  Cestou necestou... 2022 a Non scholae, sed 

vitae discimus 2022 (ďalej len „dielo“), ako aj udelenie súhlasu na použitie tohto diela zmysle č. IV. 
tejto zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť dohodnutú odmenu za vytvorenie diela a poskytnutie 
licencie.  

1. Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo v súlade s technickými a ostatnými požiadavkami objednávateľa, 
ktoré je povinný si vyžiadať. 

2. Autor sa zaväzuje: 
a) vypracovať a dodať návrh výtvarného riešenia diela, 
b) zabezpečiť grafické spracovanie diela – tvorba grafického návrhu vnútra publikácie, ako aj 

obálky publikácie – a to v rozsahu minimálne 3 grafických návrhov, 
c) vykonať sadzbu textov (vrátane poznámkového aparátu, tabuliek) a ilustrácií (fotografií, 

obrazových príloh a pod.) diela,   
d) vykonať kompletnú prípravu diela do tlače (sadzba), 
e) zhotoviť elektronickú verziu diela vo formátoch pdf. 

4. Predmetom zmluvy nie je vypracovanie autorského textu ani vytvorenie ilustrácií. 

5. Autor sa zaväzuje odovzdať dielo s finálnou sadzbou v elektronickej podobe za účelom archivácie 
za týchto podmienok: 
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a) formát PDF/X-1a (ISO 15930-1:2001) ver. 1.4, 
b) v PDF súbore musia byť vložené všetky použité fonty, 
c) farebný model CMYK (+prípadné priame farby), 
d) použitá bitmapová farebná grafika v rozlíšení min. 300 dpi, čiernobiela min. 600 dpi, 
e) nastavená pretlač, 
f) spadávka min. 3 mm, 
g) názov pdf súboru musí obsahovať rok vydania a  názov edičného titulu (alebo jeho časť) bez 

diakritiky, slová oddelené pomlčkou (povolené znaky a-z, A-Z, čísla 0-9, pomlčky (-), napr. 
2021-Soli-Deo-gloria_2.pdf), 

h) sadzba musí byť dodaná na prenosnom elektronickom médiu (napr. DVD, UBS kľúč a pod.). 
  

Článok III.  
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo osobne, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, 
podľa pokynov a usmernení objednávateľa v lehote  do 15.11.2022. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť autorovi dohodnutú odmenu za poskytnutie licencie uvedenú 
v čl. V. a poskytnúť autorovi súčinnosť potrebnú na vytvorenie diela. 

3. Objednávateľ sa stáva vlastníkom publikácie podľa predmetu zmluvy zaplatením dohodnutej ceny 
diela v zmysle čl. V. tejto zmluvy. 

 
Článok IV.  

Licencia 

1. Autor udeľuje objednávateľovi výhradný súhlas na použitie diela (ďalej len „licencia“). 

2. Objednávateľ je oprávnený použiť vytvorené dielo všetkými známymi spôsobmi použitia v zmysle 
§ 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. 

3. Autor udeľuje licenciu v neobmedzenom rozsahu. 

4. Autor udeľuje licenciu na celý čas trvania doby právnej ochrany umeleckého diela. 

5. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie umeleckého diela v rozsahu 
udelenej licencie. 

6. Objednávateľ je oprávnený licenciu postúpiť bez súhlasu autora. O postúpení licencie a o osobe 
postupníka je objednávateľ povinný informovať autora bez zbytočného odkladu. 

 
Článok V.  
Odmena 

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že autor vytvorí dielo bezodplatne. Zmluvné strany sa ďalej 
dohodli na tom, že za udelenie licencie uvedenej v čl. IV. tejto zmluvy patrí autorovi jednorazová 
odmena vo výške 1 290,00 € (slovom: jedentisícdvestodeväťdesiat). 

2. Objednávateľ sa zaväzuje predmetnú odmenu uhradiť bezhotovostne do 15 kalendárnych dní od 
vytvorenia a odovzdania diela.  

3. Autor sa s objednávateľom dohodli v súlade s § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení účinnom od 01.01.2016, že objednávateľ uhradí autorovi autorskú odmenu bez 
zrazenia zrážkovej dane. Za zdanenie autorskej odmeny tak zodpovedá autor. 

4. V prípade fakturácie musí mať faktúra náležitosti daňového dokladu. V opačnom prípade má 
objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť autorovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú 
odstrániť. V tomto prípade sa faktúra ruší a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho 
doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 
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Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú počas realizácie diela. 

2. Táto zmluva zaniká: 
a) uplynutím času,  
b) dohodou zmluvných strán,  
c) odstúpením od zmluvy, 
d) výpoveďou. 

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak nedošlo k platnému udeleniu licencie, 
príp. sublicencie, alebo ak ich platnosť zanikla. Autor je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak 
objednávateľ postupuje v rozpore s udelenou licenciou. 

4. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  

5. Informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na webovom sídle prevádzkovateľa 
https://www.svkpo.sk/ v sekcii „Ochrana osobných údajov“. Sú v nej uvedené informácie 
o prevádzkovateľovi (Štátnej vedeckej knižnici v Prešove), zodpovednej osobe, právach dotknutej 
osoby (osoby, ktorej osobné údaje sú spracovávané prevádzkovateľom), príjemcoch, dobe 
uchovávania, o podmienkach a účele spracúvania osobných údajov v zmysle článku 13 Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

6. Táto zmluva je povinne zverejniteľnou zmluvou a zmluvné strany súhlasia s jej zverejnením 
v plnom rozsahu. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka.   

7. Zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Autorského 
zákona, Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. 

8. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, po jednom pre každého účastníka zmluvy. 

9. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva 
nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom  zmluvu aj podpisujú. 

 
 
 
V Prešove dňa 18.10.2022 
 
 
 
 
..............................................................                               .............................................................. 

                Autor                               Objednávateľ 
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