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                                           0090/FTF/2021 

ZMLUVA O DIELO NA VYTVORENIE UMELECKÉHO VÝKONU 

A 

LICENČNÁ ZMLUVA NA POUŽITIE UMELECKÉHO VÝKONU 

 

 

 

Názov:                          Vysoká škola múzických umení v Bratislave 

                                      Filmová a televízna fakulta  

Sídlo:                  Svoradova 2, 811 03 Bratislava 

IČO:                 00397 431 

DIČ:                           2020845200 

IČ DPH:                        SK 2020845200 

Bankové spojenie:         Štátna pokladnica 

Údaje o bankovom účte:  

Štatutárny zástupca:      doc. Mária Heinzová, ArtD., rektorka 

V zastúpení:                   prof. Darina Smržová, dekanka  

ďalej len „objednávateľ“  na strane jednej 

 
a 

 

Meno a priezvisko:   Agi Gubíková  

Trvalé bydlisko:                   

Dátum narodenia:              

Rodné číslo :                         

Štátna príslušnosť:               

Bankové údaje:     

ďalej len „výkonný umelec“ na strane druhej   

 

uzatvárajú 

podľa ustanovení §§ 631 – 643 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) a ustanovení § 94 a nasl. 

zákona č. 185/2015 Z. z. - Autorského zákona (ďalej len „AZ“)  túto zmluvu ako zmiešanú zmluvu 

o dielo na vytvorenie umeleckého výkonu a licenčnú zmluvu na jeho použitie (ďalej len „zmluva“) 

v nasledujúcom znení: 

 

čl. I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je úprava vzťahov vznikajúcich pri vytvorení umeleckého výkonu a podmienok 

udelenia súhlasu na jeho použitie. 

 

čl. II. 

Vytvorenie umeleckého výkonu 

1. Výkonný umelec sa zaväzuje vytvoriť umelecký výkon:  

Timea 

(ďalej len „umelecký výkon“) 

 

na účel vytvorenia audiovizuálneho diela s názvom:  
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Zverenec 

(ďalej len „ AVD“), 

a to v dňoch 15. – 16. 5. 2021.                 

2. Výkonný umelec sa zaväzuje vytvoriť umelecký výkon podľa požiadaviek objednávateľa            

v spolupráci s režisérom a ostatnými umeleckými pracovníkmi, dodržiavať výrobný plán a 

zúčastniť sa  realizácie (skúšok,  nakrúcania a pod.). 

3. Výkonný umelec potvrdzuje, že bol oboznámený s výrobným plánom AVD a mal možnosť 

preštudovať si schválený scenár.   

 

čl. III. 

Udelenie súhlasu na použitie umeleckého výkonu 

 

1. Výkonný umelec udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie svojho umeleckého výkonu (ďalej 

len „licencia“) nasledovným spôsobom: 

a) vyhotovenie originálu záznamu umeleckého výkonu a jeho rozmnožením,  

b) verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny    

prevodom vlastníckeho práva, nájmom alebo vypožičaním, 

c) na verejný prenos nezaznamenaného umeleckého výkonu okrem vysielania, 

d) sprístupňovanie záznamu umeleckého výkonu verejnosti ( t.j. v sieti Internet),  

e) spojenie umeleckého výkonu s umeleckým výkonom iných osôb, 

f) použitie záznamu umeleckého výkonu, resp. jeho časti pri tvorbe a výrobe nového    

audiovizuálneho diela a jeho následné rozširovanie uvedenými spôsobmi, 

g) vytvorenie jazykových verzií prekladom a dabovaním  resp. titulkovaním; 

h) využitie záznamu umeleckého výkonu na propagačné účely.  

 

2. Výkonný umelec udeľuje objednávateľovi licenciu ako výhradnú, v neobmedzenom vecnom a 

územnom rozsahu na dobu trvania majetkových práv k jeho umeleckému výkonu.  

3. Výkonný umelec udeľuje objednávateľovi oprávnenie udeliť súhlas na použitie umeleckého 

výkonu v rozsahu udelenej licencie tretej osobe (poskytnutie sublicencie). 

 

čl. IV. 

Odmena 

1. Za vytvorenie umeleckého výkonu a za poskytnutie licencie v rozsahu podľa tejto zmluvy 

zaplatí objednávateľ výkonnému umelcovi jednorazovú odmenu v celkovej  výške 50 € /slovom 

päťdesiat eur/,  ktorá pozostáva z odmeny za vytvorenie umeleckého výkonu vo výške 25 € a z 

odmeny za udelenie licencie vo výške 25 €.  

2.  Odmena podľa bodu 1 tohto článku zmluvy je splatná  v najbližšom možnom výplatnom 

 termíne po vytvorení umeleckého výkonu na účet výkonného umelca  uvedeného v záhlaví tejto 

zmluvy.  

 

 

 

 

 

čl. V.  

Osobitné ustanovenie o dohode o nevybratí zrážkovej dane 
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1. Výkonný umelec sa týmto dohodol s objednávateľom, že z odmien dojednaných v článku IV. 

tejto zmluvy objednávateľ zrážkovú daň v zmysle § 43 ods. 3 písm. h) v spojení s § 43 ods. 14 

zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nevyberie.  

 

2. Výkonný umelec vyhlasuje a potvrdzuje, že príjmy z tejto zmluvy si zdaní sám vo svojom 

daňovom priznaní. 

 

3. Výkonný umelec berie na vedomie, že objednávateľ je povinný  oznámiť toto dojednanie 

o nevybratí zrážkovej dane správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí 

kalendárneho roka, v ktorom bola táto dohoda uzavretá [§ 43 ods. 14 zák. č. 595/2003 Z. z. o 

dani z príjmov v znení neskorších predpisov]. 

 

čl. VI. 

Povinnosti  výkonného umelca 

Výkonný umelec je povinný: 

1. podať umelecký výkon s náležitou starostlivosťou a v súlade s požiadavkami objednávateľa, 

2. riadne a včas sa zúčastňovať skúšok a nakrúcania,  

3. v čase podávania umeleckého výkonu neurobiť podstatné zmeny svojho vzhľadu,  

4. dokončiť vytvorenie umeleckého výkonu i v prípade prekročenia termínov výrobného plánu,  

5. chrániť pred poškodením kostýmy a všetky rekvizity, ktoré mu boli k vytvoreniu 

umeleckého výkonu zapožičané a vrátiť ich najneskôr do 3 dní po skončení nakrúcania, 

6. bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla 

ovplyvniť plnenie tejto zmluvy. 

 

čl. VII. 

Povinnosti  objednávateľa 

Objednávateľ je povinný: 

1. zaznamenať umelecký výkon pre výrobu AVD v zodpovedajúcej technickej kvalite 

na vlastné náklady, 

2. zabezpečiť potrebné podmienky pre podanie umeleckého výkonu,  

3. zabezpečiť ochranu práv výkonného umelca k jeho vytvorenému výkonu, 

4. uhradiť výkonnému umelcovi vopred dohodnuté náklady pracovných ciest spojených 

s podaním umeleckého výkonu, a to podľa predpisov platných pre zamestnancov 

objednávateľa.  

 

čl. VIII. 

Odstúpenie od zmluvy 

1. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak má umelecký výkon vady, ktoré bránia jeho  

použitiu na účely určené touto zmluvou.  

2. Ak je možné vady v umeleckom výkone odstrániť, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť len 

v prípade, ak ich výkonný umelec neodstránil ani v ďalšej, objednávateľom pre tento účel 

poskytnutej lehote.  

3. Výkonný umelec môže od zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ poruší svoje záväzky vyplývajúce 

z tejto zmluvy alebo zo závažných objektívnych dôvodov týkajúcich sa priamo jeho osoby 

(choroba, úraz, úmrtie v rodine a pod.). V uvedenom prípade je povinný túto skutočnosť 

bezodkladne nahlásiť objednávateľovi. 

4. Odstúpenie od zmluvy sa vykoná doporučeným listom doručeným druhej zmluvnej strane v 30 

dňovej lehote, ktorá začne plynúť prvým nasledujúcim dňom po jeho doručení. 
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čl. IX. 

 

Osobitné ustanovenia 

1. Výkonný umelec vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy nemá záväzky spadajúce                     

do doby vytvárania umeleckého výkonu, ktoré by mu bránili v jej plnení. 

2. Výkonný umelec zodpovedá za škodu, ktorá by objednávateľovi vznikla v dôsledku: 

a) odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodu neodstránených vád umeleckého výkonu, 

b) porušenia zmluvných povinností výkonného umelca pri podávaní umeleckého výkonu, 

a to až do skutočnej výšky škody. Výkonný umelec súčasne súhlasí, aby táto škoda, ako 

pohľadávka objednávateľa, bola uhradená  formou jej započítania z odmeny dohodnutej                       

v zmysle čl. IV tejto zmluvy. 

 

čl. X. 

Záverečné ustanovenia 

1. Vo veciach osobitne touto zmluvou neupravených platia ustanovenia Autorského zákona a 

Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky. 

2. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a musia byť podpísané 

oboma zmluvnými stranami.  

3. Všetky spory, ktoré v súvislosti s touto zmluvou vzniknú, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť 

predovšetkým vzájomnou dohodou.  

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom  jej  podpísania  obidvomi  zmluvnými   stranami   a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registry zmlúv.   

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, čo na znak súhlasu potvrdzujú 

vlastnoručným podpisom. 

 

V Bratislave dňa  10.5.2021                          

 

 

Za objednávateľa:       Výkonný umelec: 

 

 

 

 

 

……………………………………                              …………………………………….. 

    prof. Darina Smržová, dekanka                                                       podpis                                                       

 

 

 


