
 

 

                                                           ZMLUVA č.  0097/FTF/2021 

 o vypracovaní oponentského posudku k dizertačnej práci 
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 

Zmluvné strany: 

Objednávateľ/ Nadobúdateľ:   

Názov:              Vysoká škola múzických umení v Bratislave 

            Filmová a televízna fakulta  

Sídlo:               Svoradova 2, 813 01 Bratislava 

IČO:              00397 431 

DIČ:                         2020845200 

IČ DPH:                      SK 2020845200 

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                   

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

V zastúpení:                prof. Darina Smržová, dekanka 

 

Zhotoviteľ:         MgA. Tomáš Oramus   

Trvalé bydlisko:                                                                   

Dátum narodenia            

Rodné číslo:                                                                 

Štátna príslušnosť:                                                                                       
Číslo účtu/ :                                                   

BIC/SWIFT:   

                                                                                                                                    

                                                                               Článok 1                                                                                         

                                                  Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa  vypracovať písomný oponentský posudok 

k obhajobe dizertačnej práce s názvom:  

AMNESTIE Dlhometrážny hraný film s priestorovým zvukom /  VR audio – nová 

dimenzia zvukového dizajnu 

 

ktorej autorom je doktorand:   Mgr.art. Viktor Krivosudský 

2. Predmetom zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa po odovzdaní oponentského posudku 

uvedeného v bode 1.1, uzatvoriť s objednávateľom bezodplatnú licenčnú zmluvu o 

použití oponentského posudku k dizertačnej práci v zmysle ustanovenia § 3 ods.3 vyhl. 

MŠVVaŠ SR č. 233/2011 Z.z. za účelom zverejnenia oponentského posudku v zmysle 

§76 ods.10 písm. e/ zákona č.131/2002 Z.z. v platnom znení. 

 



 

 

 

Článok 2 

Termín odovzdania oponentského posudku 

 

2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi písomný oponentský posudok uvedený v bode 1.1 do    

10. 5.2021  v  3 vyhotoveniach.  

 

Článok 3 

Odmena za vypracovanie oponentského posudku 

 

3. Objednávateľ zaplatí za oponentský posudok zhotoviteľovi odmenu vo výške 100,- € , 

slovom: jednosto Eur v prvom najbližšom výplatnom termíne odo dňa odovzdania opo-

nentského posudku objednávateľovi a to bezhotovostným prevodom na účet  zhotoviteľa.  

Autor sa týmto dohodol s objednávateľom, že z odmien dojednaných v článku 3. 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 vyberie.  

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

4.1 Platnosť tejto zmluvy zaniká v termíne, na ktorom sa dohodnú zmluvné strany alebo 

splnením všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich pre zmluvné strany. 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia platnosti tejto zmluvy z akéhokoľvek 

dôvodu na strane zhotoviteľa, v dôsledku ktorého nemôže byť splnený jeho záväzok 

uvedený v bode 1.1 tejto zmluvy, zhotoviteľ nebude žiadať od objednávateľa náhradu 

prípadných nákladov vynaložených v súvislosti s oponentským posudkom. 

 

4.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami  a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ. 

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s 

jej obsahom ju podpísali. 

 

V Bratislave dňa: 28.4.2021 

 

 

Objednávateľ:                                                   Zhotoviteľ:  
                         ______________________                     _________________________ 

            prof.  Darina Smržová                           MgA. Tomáš Oramus                                          
            dekanka  FTF  VŠMU 


