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Z M L U V A  O   D I E L O  
uzatvorená podľa ustanovení § 631 až 643 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov 

a § 91 zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon  
 
 

I. Zmluvné strany 
 
Objednávateľ:  Univerzita Komenského v Bratislave 
Sídlo:   Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 
Štatutárny orgán:  prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor 
 
Súčasť:    Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Sídlo:    Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 
Zastúpená:   prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., dekan  
IČO:   00397865 
DIČ:   2020845332 
Bankové spojenie:   
IBAN:     
SWIFT:                         
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 
 
Zhotoviteľ:   
Meno a priezvisko:  prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. 
Bydlisko:   Dilongova 42A, 08001 Prešov 
Dátum narodenia:   
Číslo pasu/ID karty:   
Bankové spojenie:   
IBAN:     
BIC/SWIFT:    
 
(ďalej len „zhotoviteľ”) 

uzatvárajú túto Zmluvu  
      

II.  Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať oponentský posudok na habilitačnú prácu uchádzača 
o habilitačné konanie Mgr. Vladimíra BAČÍKA, PhD. (ďalej aj “dielo”),  v odbore habilitačného a inauguračného 
konania Humánna geografia. Názov habilitačnej práce je „Dátová vizualizácia a jej aplikácie v geografickom 
výskume“. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať písomný oponentský posudok, v ktorom objektívne a kriticky posúdi prednosti 
a nedostatky predloženej habilitačnej práce uchádzača o habilitačné konanie podľa požiadaviek objednávateľa, 
zaslaných zhotoviteľovi  spolu s predmetnou žiadosťou o posúdenie.  

3. Zhotoviteľ vypracuje oponentský posudok v termíne do 90 dní od uzatvorenia tejto zmluvy.                  
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať oponentský posudok objednávateľovi  v troch vyhotoveniach osobne alebo poštou 

na adresu Oddelenia vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia Prírodovedeckej fakulty UK, a to v 
písomnej ako aj elektronickej forme.  

5. Vzhľadom na prácu s osobnými údajmi uchádzača o habilitačné konanie sa zhotoviteľ v súlade so zákonom  č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zaväzuje 
neposkytnúť tieto osobné údaje tretím stranám. Zároveň sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. 
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III.  Odmena za dielo 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vytvorenie  diela podľa čl. II. tejto zmluvy dohodnutú odmenu 

vo výške 100,00 eur (slovom:jednosto eur) na číslo účtu  zhotoviteľa, uvedené v čl. I. tejto zmluvy. 
2. Nárok na odmenu vzniká splnením všetkých zmluvných podmienok uvedených v čl. II. tejto zmluvy.  
3. Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť zhotoviteľovi odmenu do 30 dní od riadneho doručenia diela. 
4. Odmena podlieha zdaneniu v súlade s platnými právnymi predpismi. 
5. Zhotoviteľ prehlasuje, že si všetky daňové, prípadne iné zmluvné  povinnosti vysporiada samostatne.  

 
 

IV. Zverejnenie diela 
 

1.     Zhotoviteľ ako autor diela súhlasí so zverejnením diela a udeľuje objednávateľovi súhlas na jeho 
        sprístupnenie  v písomnej, prípadne digitálnej rozmnoženine diela. V prípade sprístupnenia digitálnej 
        rozmnoženiny diela súhlasí so sprístupnením diela v súlade s platným právnymi predpismi.  
2.     Licencia udelená zhotoviteľom ako autorom diela objednávateľovi podľa tejto zmluvy je nevýhradná, 
        bezodplatná a v územne neobmedzenom rozsahu. 
     
 
 

V.  Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka  a Autorského zákona v ich  platnom znení. 
2. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho v dvoch pre objednávateľa a jedného pre zhotoviteľa. 
3. Dohodnutý obsah zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami, podpísanými obidvomi 

zmluvnými stranami.  
4. Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania 
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak toho ju podpisujú. 
 
 
       
  V Bratislave dňa………………….       V Bratislave dňa……………….....  
 
       
 
 
 ................................................................   .................................................................... 
                       Objednávateľ :                                                                                             Zhotoviteľ : 
            prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.                prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. 
                      dekan fakulty       oponent 


