
Zmluva o dielo 
Návrh koncepcie systému operačných indikátorov pre centrá vedy

k projektu 
Boosting innovation through capacity building and networking of science centres in the SEE region

uzatvorená  podľa č.  618/2003  Z.z.  o  autorskom práve  a  právach  súvisiacich  s  autorským 
právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „autorský zákon“)“. 

 medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

Objednávateľ:
Názov: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky                    
Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava                       
Právna forma: Štátna  príspevková  organizácia  Ministerstva  školstva,  vedy,  výskumu 

a športu Slovenskej republiky 
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ    
IČO: 00 151 882                        
DIČ: 2020798395                        
Kontaktné osoby objednávateľa: 

RNDr. Katarína Teplanová, PhD., Ing. Eva Kalužáková
Telefón: 02/ 69 253 139                   
E-mail: kaluzakova@cvtisr.sk
na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a
Autor:
Meno: PhDr. Silvia Matúšová, PhD.
Bytom:      .
Narodená dňa:      
Telefón:      
E-mail:
Bankové spojenie:       
Číslo účtu:       
na strane druhej (ďalej len „Autor“)

a

Čl. I
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o 
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ako „autorský zákon“)“. 

2. Táto zmluva o Dielo sa uzatvára pre účely realizácie nadnárodného projektu 
„“Podporu inovácií budovaním kapacít a siete centier vedy v regióne juhovýchodnej 
Európy““  financovaného  z Programu  South-East  Europe  Transnational  Coopertion 
Programme pod číslom SEE/B/0048/1.3/X, ďalej len Science Science.
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Čl. II
Predmet zmluvy

1. Autor  sa  zaväzuje,  že  pre  Objednávateľa  vytvorí Návrh  koncepcie  systému 
operačných indikátorov pre centrá vedy (ďalej len „Dielo“).  Dielo bude spracované 
v anglickom jazyku a doplnené slovenskou anotáciou. Objednávateľ si vyhradzuje právo 
na úpravu dodaného Diela podľa svojich potrieb. 

1. Rozsah Diela je bližšie špecifikovaný v prílohe 1. k tejto zmluve. Objednávateľ  sa 
zaväzuje poskytovať  Autorovi potrebnú súčinnosť  pri  vypracovávaní Diela a zaplatiť 
mu za dodané Dielo odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

2. Predmetom tejto zmluvy je aj poskytnutie licencie Autorom v prospech Objednávateľa 
v súlade s Článkom IX tejto zmluvy.

Čl. III
Spôsob zhotovenia Diela

a práva a povinnosti zmluvných strán

1. Autor sa zaväzuje, že Dielo pre Objednávateľa vytvorí v súlade so zadaním v Prílohe 
č. 1 k tejto Zmluve. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2. Autor sa zaväzuje, že Objednávateľovi dodá Dielo do 30. apríla 2012.
 
3. Autor dodá  Dielo v elektronickej forme (formát .docx, .doc alebo iný editovateľný 

formát) osobne v sídle Objednávateľa.

4. Objednávateľ  môže  vzniesť  záverečné  pripomienky  k dodanému  Dielu  do  štyroch 
pracovných dní  od  dátumu dodania  Diela.  Autor  sa  zaväzuje  zapracovať  záverečné 
pripomienky k Dielu do šiestich pracovných dní od doručenia pripomienok. Záverečné 
pripomienky k Dielu zasiela Objednávateľ Autorovi e-mailom.

5. Autor  sa  zaväzuje,  že  dodá  Dielo  so  zapracovanými  záverečnými  pripomienkami 
Objednávateľa v elektronickej forme na CD (formát .docx, .doc alebo iný editovateľný 
formát)  a v tlačenej  forme  v dvoch  kópiách  osobne  v sídle  Objednávateľa  spolu 
s preberacím protokolom. 

6. Autor sa  zaväzuje  dodať  Dielo riadne,  včas,  s  dodržaním  všetkých  pravidiel 
stanovených touto zmluvou, so všetkou potrebnou odbornou starostlivosťou, na svoje 
náklady a na svoje nebezpečenstvo a to v čase dojednanom v tejto zmluve.  Autor sa 
zaväzuje, že  Dielo bude po odbornej stránke napĺňať účel  pre ktorý sa zhotovuje, aby 
bolo pre Objednávateľa upotrebiteľné vo vzťahu k predpokladanému spôsobu použitia 
Diela a to minimálne po dobu realizácie aktivít nadnárodného projektu SEE Science (do 
konca júna 2013).
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7. Objednávateľ  sa  zaväzuje,  že  počas  tvorby  Diela  bude  na  požiadanie  Autora 
konzultovať s ním otázky súvisiace s Dielom.

8. Autor sa zaväzuje, že počas prvej aplikácie Diela, najneskôr však do 24.5.2012,  bude 
na požiadanie Objednávateľa konzultovať s ním otázky súvisiace s aplikáciou Diela.

Čl. IV
Odplata

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Autorovi za zhotovenie a dodanie Diela sumu 2490,-
Euro do 30.5.2012.

2. Dohodnutú odplatu Objednávateľ zaplatí Autorovi prostredníctvom banky na účet Autora 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

Čl. V
Ďalšie dojednania

1. Zmluvné strany sa dohodli,  že Objednávateľ  je oprávnený priebežne požadovať  od 
Autora informácie o stave zhotovovania Diela. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť a 
vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov 
z tejto zmluvy,  oznamovať  si  včas dôležité  okolnosti  a ich zmeny,  ktoré  môžu mať 
vplyv na ich spoluprácu podľa tejto zmluvy.

3. V prípade ak Autor poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, je povinný 
nahradiť druhej zmluvnej strane škodu tým spôsobenú.

Čl. VI 
Sankcie

1. Objednávateľ  je  oprávnený  uplatniť  zmluvnú  pokutu  vo  výške  0,5%  z  odplaty 
dohodnutej v článku IV tejto zmluvy za každý deň  omeškania so zhotovením Diela, 
najviac však 15% z odplaty za Dielo stanovenej v Čl. IV, bod 1 tejto Zmluvy.

Čl. VII
Trvanie zmluvy

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť  dňom  nasledujúcim  po  dni  jej  zverejnenia  v  Centrálnom  registri  zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia 
zmluvy zmluva nezverejní platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. 

2. Ak Autor podstatne poruší svoje povinnosti podľa tejto zmluvy alebo ak ohrozí alebo 
poškodí  dobré  meno  a povesť  Objednávateľa,  môže  Objednávateľ  odstúpiť  od  tejto 
zmluvy. Autor môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak mu Objednávateľ nebude 
poskytovať potrebnú súčinnosť alebo v prípade, ak mu Objednávateľ nezaplatí riadne 
a včas dohodnutú odplatu.
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3. Oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené 
druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je 
neplatné. 

Čl. VIII
Licenčná zmluva

1. Dielom sa v zmysle tohto Článku rozumejú všetky výstupy, ktoré majú charakter diela v 
zmysle autorského zákona.

2. Autor  vyhlasuje,  že  poskytuje  touto  zmluvou  Objednávateľovi  licenciu  (ďalej  len 
„licencia“) na používanie Diela v plnom rozsahu v súlade s § 40 a nasl.  autorského 
zákona a to za účelom realizácie aktivít nadnárodného projektu SEE Science a aktivít 
vyplývajúcich z trvalej udržateľnosti výstupov nadnárodného projektu ako aj za účelom 
ďalšieho spracovania a užívania diela. Objednávateľ je oprávnený dielo ďalej spracúvať 
a meniť. Objednávateľ je oprávnený dielo spojiť s dielami iných autorov. 

3. Autor  poskytuje  touto  zmluvou  Objednávateľovi  licenciu  na  používanie  Diela  s 
účinnosťou  odo  dňa  protokolárneho  prevzatia  Diela.  Autor  poskytuje  licenciu 
bezodplatne - odmena za poskytnutie licencie k autorskému dielu je zahrnutá v cene za 
zhotovenie Diela podľa tejto zmluvy (podľa článku IV tejto zmluvy). 

4. Licenciu podľa tejto Zmluvy udeľuje Autor Objednávateľovi v neobmedzenom rozsahu 
ako výhradnú licenciu a to na dobu trvania majetkových autorských práv k tomuto dielu 
alebo jeho častiam, najmenej však na dobu 20 rokov od dňa protokolárneho prevzatia 
Diela. 

5. Autor  dáva  podpisom tejto  zmluvy  Objednávateľovi  súhlas  na  udelenie  súhlasu  na 
použitie diela (sublicencie) v rozsahu licencie tretej osobe. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že Autor je povinný zdržať sa použitia diela a poskytnutia 
licencie tretím osobám.

Čl. IX
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  záväzkový vzťah  založený touto  zmluvou sa  spravuje 
Autorským  zákonom.  Vo  veciach  neupravených  touto  zmluvou  sa  zmluvný  vzťah 
spravuje príslušnými ustanoveniami právnych predpisov.

2. Táto zmluva zaväzuje zmluvné strany odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami.
3. Autor  podpisom tejto zmluvy vyhlasuje,  že sa oboznámil  s  dokumentmi,  situáciou a 

podmienkami   špecifikujúcimi  potreby  Objednávateľa  v  oblasti  zhotovenia  Diela  a 
spisovou dokumentáciou nadnárodného projektu SEE Science,  ktorá určuje  rámec pre 
účel Diela a spôsob využitia Diela, pričom sa Autor zaväzuje ich uplatňovať pri plnení 
tejto zmluvy.

4. Autor podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že pred podpisom tejto zmluvy prevzal všetky 
podklady potrebné pre riadne, správne a včasné zhotovenie Diela.

5. Táto  zmluva  je  vyhotovená  v  štyroch  rovnopisoch,  po  dvoch  rovnopisoch  pre  každú 
zmluvnú stranu.
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6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Bratislave dňa 15.3.2012

Za Objednávateľa: Za Autora: Za Autora:

......................................... ............................. .............................
Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.  
riaditeľ 

Zoznam príloh
Príloha č. 1: Špecifikácia požiadaviek 
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