
 
Zmluva o vytvorení diela a 

použití  diela, 
uzatvorená v zmysle § 39 a § 40 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s 

autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“)  
číslo SNM-BOJ-INÉ-2013/3922. 

 
Zmluvné strany 

 
Slovenské národné múzeum  
oprávnené konať na základe rozhodnutia MK SR č. MK 1062/2002-1  v znení rozhodnutia  MK SR č. MK-
1792/2002–1, č. MK–299/2004-1, č. MK-3177/2006-110/10859, č. MK-5631/2006-110/21651 a č. MK-
1113/2011-10/3940 
Sídlo:                                         Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 
Štatutárny orgán:                       PaedDr. Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ SNM 
Osoba oprávnená konať 
vo veciach zmluvných :                 Mgr. Ján Papco, riaditeľ SNM – Múzeum Bojnice  
Bankové spojenie:                          Štátna pokladnica                                  
Číslo účtu :                                     7000243688/8180                                
IČO/DIČ :                                          00164721/2020603068                                               
Kontakty:                                       046/5430624     
     (ďalej len „objednávateľ“)  
 
a  
 
Meno a priezvisko:    Miroslav Pomichal 
Bydlisko:      
Dátum narodenia:     
Číslo OP:      
Názov a adresa banky:      
Číslo účtu:      
Kontakty:     

(ďalej len „autor“)  
 
 

PREAMBULA 
 

o Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne 
a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by 
mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto 
skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto 
údajov vzniknúť. 

o Autor prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho 
požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet podľa čl. I tejto zmluvy bude realizovať 
s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu.  

o  Zmluvné strany  berú na vedomie, že táto zmluva má povahu zmiešanej zmluvy o vytvorení 
a použití diela. 

 
 

I. Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je:  

a) vytvorenie diela – odborného prekladu pôvodného vedeckého textu Mgr. Jána Papca, 
v predpokladanom rozsahu 200 normostrán, do anglického jazyka (ďalej len „dielo“),  

b) udelenie súhlasu zo strany autora objednávateľovi na použitie diela autora (ďalej len 
„licencia“).  

2. Vytvorenie diela a udelenie licencie na jeho použitie sa uskutočňuje na účely vydania 
monografie  Mgr. Ján Papco : Palkovské štúdie II. v anglickej verzii.  



 
II. Záväzky objednávateľa  

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť autorovi všetky podklady potrebné na vytvorenie diela a 
oboznámiť autora riadne a včas so všetkými skutočnosťami týkajúcimi sa realizácie, 
dokončenia a odovzdania diela.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi odmenu podľa článku IV. tejto zmluvy.  
 

III. Záväzky autora 
1. Autor sa zaväzuje, že najneskôr do 30.6.2014 dokončí a odovzdá objednávateľovi konečnú 

verziu diela v elektronickej forme.  
2. Autor je povinný vytvoriť dielo osobne.  
3. Autor zodpovedá za prípadné i neúmyselné porušenie cudzích autorských práv a za škodu 

spôsobenú nekvalitným spracovaním diela.  
4. Autor sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach obchodnej, výrobnej 

alebo technickej povahy súvisiacich s dielom, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením tejto 
zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zo strany autora má objednávateľ právo 
požadovať náhradu škody spôsobenej porušením tejto povinnosti autora podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov SR.  

5. Autor a objednávateľ sa dohodli, že autor vytvorí dielo odplatne.  
 

IV. Autorská odmena a platobné podmienky 
1. Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť autorovi za vytvorenie diela autorskú odmenu vo výške 

18,00 € (osemnásť eur) za každú, aj začatú normostranu. Nárok na odmenu vzniká autorovi 
riadnym a včasným odovzdaním diela objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť autorskú odmenu podľa bodu 1. tohto článku do 15 dní odo 
dňa protokolárneho prevzatia diela, na bankový účet autora, uvedený v úvode tejto zmluvy. 

 
V. Spôsob použitia diela a rozsah licencie 

1. Autor udeľuje objednávateľovi licenciu na použitie diela podľa § 18 autorského zákona takto:  
a) na použitie diela v rámci účelu definovaného v čl. I, bode 2 tejto zmluvy;  
b) na vyhotovenie rozmnoženín diela v tlačenej, elektronickej forme alebo fotografickej 

forme s tým, že objednávateľ má právo zaradiť dielo aj do zborníka, katalógu, 
antológie a pod. podľa vlastného rozhodnutia a bez ďalšieho súhlasu autora;  

c) na verejné rozširovanie rozmnoženín diela predajom, nájmom alebo vypožičiavaním, 
alebo inou formou zmeny vlastníckeho práva, resp. aj formou zverejnenia diela na 
webovej stránke objednávateľa;  

d) na prezentáciu diela na ďalších podujatiach objednávateľa, resp. na podujatiach iných 
subjektov so súhlasom objednávateľa, a na propagáciu objednávateľa.  

2. Licencia udelená autorom diela objednávateľovi podľa tejto zmluvy je nevýhradná a 
v územne, vecne a časovo neobmedzenom rozsahu.  

3. Licenciu autor poskytuje objednávateľovi bezodplatne.  
 

VI. Osobitné dojednania 
1. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť ak autor neodovzdá dielo v dohodnutom termíne 

kvalite  a spôsobom podľa čl. III. tejto zmluvy, alebo ak dielo nebude zodpovedať 
požiadavkám objednávateľa a zistené opraviteľné vady diela nebudú po vzájomnej dohode v 
primeranej písomne dohodnutej lehote odstránené. 

2. Autor môže od zmluvy odstúpiť ak objednávateľ neposkytol autorovi riadne a včas všetky 
podklady potrebné k vytvoreniu diela a autor ho na túto skutočnosť písomne upozornil. 

 
 

VII. Záverečné ustanovenia 
1. Autor berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zák. 

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.  

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.  



3. Zmeny a doplnenia textu tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomne, formou očíslovaného 
dodatku, ktorý nadobudne platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jeho zverejnenia  v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 

4. Vzťahy, ktoré nie sú osobitne upravené touto zmluvou sa riadia všeobecnými ustanoveniami 
zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 
v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení. 

5. Autor vyhlasuje, že všetky práva, na ktoré zmluvou udeľuje licenciu, mu patria ako pôvodcovi 
diela výlučne a bez obmedzenia a zodpovedá za škodu, ktorá by objednávateľovi z 
nepravdivosti tohto vyhlásenia vznikla.  

6. Táto zmluva je vyhotovená v troch  rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom objednávateľ 
obdrží dve vyhotovenia a autor jedno vyhotovenie. 

 
 
 
 
V Bojniciach, dňa .............. 2013   V..........................dňa ................ 2013 
 
 
 
 
 
 
................................................   ................................................. 
Slovenské národné múzeum-Múzeum Bojnice    Miroslav Pomichal 
Mgr. Ján Papco       autor 
riaditeľ         
    
 
 
 
 
 
  

  
V Bratislave, dňa ................ 2013 
 
 
 
 
 
 
..................................................  
Slovenské národné múzeum   
PaedDr. Rastislav Púdelka 
generálny riaditeľ 
 
za objednávateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




