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Zmluva o vytvorení diela 

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

autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“) v znení neskorších predpisov 

 

 

1. Univerzita Komenského v Bratislave 

Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava 

 

 Univerzita Komenského Lekárska fakulta 

 Špitálska ul. 24, 813 72 Bratislava 

 IČO: 00397865 

 Zastúpená: prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan 

 

(ďalej len ako „objednávateľ“) 

 

a 

 

2. Meno:   doc. MUDr. Zoltán Szép, PhD. 

Adresa:   

Dátum narodenia:  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu: 

IBAN    

BIC 

 

(ďalej len ako „autor“) 

 

uzatvárajú túto zmluvu o vytvorení diela: 

 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 
 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Autora vypracovať písomný oponentský posudok na 

špecializačnú prácu MUDr. Kristíny Durgalovej účastníka špecializačného štúdia 

v špecializačnom odbore dermatovenerológia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, a jeho 

dodanie objednávateľovi (ďalej len „dielo“). Názov špecializačnej práce je „Etiopatogenéza a 

liečba rozacey“. 

2. Dielo bude spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

3. Objednávateľ je oprávnený dielo použiť v súlade s jeho určením v územne a vecne 

neobmedzenom rozsahu. 

4. Autor vytvorí dielo osobne a ručí za jeho odbornú správnosť a pôvodnosť diela. 

 

 

Čl. II 

Čas a miesto dodania diela 

1. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť dielo v rozsahu a kvalite podľa Zmluvy, resp. účelu, 

ktorému má slúžiť. 
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2. Autor sa zaväzuje vytvoriť a odovzdať dielo objednávateľovi v termíne do 11.06.2021 

3. Dielo sa považuje za prevzaté momentom podpísania preberacieho protokolu povereným 

zamestnancom objednávateľa. 

4. Ak nebude dielo odovzdané v lehote stanovenej v ods. 2 tohto článku Zmluvy, alebo dielo 

nespĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, a ktoré Autor neodstránil v lehote 

k tomu účelu poskytnutej má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť. 

 

 

Čl. III 

Povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ je povinný Autorovi poskytnúť všetky podklady a sprístupniť informácie 

nevyhnutne potrebné pre plnenie tejto Zmluvy a zodpovedá za úplnosť a kvalitu 

predložených podkladov. 

2. Objednávateľ je povinný bezodkladne oboznámiť Autora so všetkými skutočnosťami, 

súvisiacimi s plnením tejto Zmluvy. 

3. Objednávateľ je povinný zaplatiť za dielo dohodnutú odmenu. 

4. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať. 

 

 

Čl. IV 

Povinnosti zhotoviteľa 

1. Autor je povinný postupovať pri vypracovaní diela s odbornou starostlivosťou a v 

maximálnej miere využiť svoje znalosti a vedomosti. 

2. Autor je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi akékoľvek skutočnosti, 

ktoré zistil v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, a ktoré by mohli mať vplyv na vykonanie 

diela. 

3. Ak má objednávateľom dodaný materiál nedostatky, ktoré bránia riadnemu vyhotoveniu 

diela, Autor je povinný na to objednávateľa bez zbytočného odkladu upozorniť. 

4. Autor je povinný vypracovať dielo po poskytnutí všetkých požadovaných a nevyhnutných 

podkladov v dohodnutej forme, lehote a spôsobom určeným v tejto Zmluve. 

 

 

Čl. V 

Odmena za vytvorenie diela 

1. Za vytvorenie diela v rozsahu, podľa čl. II. ods. 1 a 2 tejto zmluvy zaplatí objednávateľ 

Autorovi odmenu vo výške 50,00 EUR. Dohodnutá odmena je oslobodená od DPH. 

2. Právo na zaplatenie odmeny podľa odseku 1 tohto článku zmluvy vznikne Autorovi po 

prevzatí diela objednávateľom. 

3. Odmenu za vytvorenie diela uhradí objednávateľ na účet Autora uvedený v záhlaví tejto 

zmluvy v lehote 30 dní od prevzatia diela objednávateľom. 
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Čl. VI 

Autorské práva 

1. Autorské práva k vytvorenému dielu v zmysle § 17 (osobnostné práva autora) autorského 

zákona ostávajú nedotknuté. 

2. Dňom vyplatenia odmeny prechádzajú na objednávateľa majetkové práva k dielu. 

3. Autor udeľuje objednávateľovi licenciu bezodplatne v neobmedzenom rozsahu na dobu 

neurčitú, bez možnosti jej odvolania. 

4. Pri vytváraní diela Autor nesmie neoprávnene zasahovať do cudzích autorských práv. 

 

 

Čl. VII 

Odstúpenie od zmluvy 

1. Od tejto zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní od 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

2. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť doručením písomného oznámenia o odstúpení 

druhej zmluvnej strane. 

3. Účinným odstúpením sa zmluva zrušuje v celom rozsahu. 

 

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve 

a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

2. Právne vzťahy, ktoré nie sú vyslovene upravené touto zmluvou sa riadia autorským 

zákonom a občianskym zákonníkom. 

3. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 

4. Táto Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

dostane po jednom rovnopise. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali s jej obsahom súhlasia a táto zmluva je 

výrazom ich pravej a slobodnej vôle. Na dôkaz toho túto zmluvu podpisujú. 

 

 

Prílohy: 

- Príloha č. 1 – Požiadavky na vytvorenie diela 

 

 

 

Objednávateľ:     Autor: 

V Bratislave dňa     V Bratislave dňa 

 

 

.............................................................  .................................................................... 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.    doc. MUDr. Zoltán Szép, PhD. 

 dekan LF UK             oponent 
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Príloha č. 1 – Požiadavky na vytvorenie diela 

 

 

Oponentský posudok obsahuje objektívny a kritický rozbor predností a nedostatkov predloženej 

práce, je stručný a neopakuje obsah. 

V posudku sa vyjadríte najmä: 

- k aktuálnosti zvolenej témy, 

- k zvoleným metódam spracovania, 

- k dosiahnutým výsledkom s uvedením, aké nové poznatky špecializačná práca prináša, 

- či špecializačná práca splnila sledovaný cieľ, 

      -  či na základe predloženej špecializačnej práce je možná jej obhajoba a po úspešnej obhajobe 

pokračovanie v ďalších častiach špecializačnej skúšky. 

 

V prípade, že by ste nemohli z vážnych dôvodov posudok vypracovať,  žiadame Vás, aby ste 

to do 14 dní od doručenia práce písomne oznámili. 

 

 

 

Oponentský posudok sa zasiela 

v písomnej forme na adresu   Samostatný referát VVČ, DŠ a ZS LF UK 

Špitálska 24 

813 72 Bratislava 1 

 

a  

v elektronickej forme (Word) na adresu kristina.tibenska@fmed.uniba.sk 

do termínu uvedeného v Zmluve. 

mailto:kristina.tibenska@fmed.uniba.sk

