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                                                                                                              228/HTF/2021 
LICENČNÁ ZMLUVA NA POUŽITIE DIELA 

uzatvorená v súlade s platným autorským zákonom (zák. č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších 
predpisov) medzi zmluvnými stranami: 

 
1. Nadobúdateľom: 
 

1. Zmluvné strany  
Názov:                                            Vysoká škola múzických umení v Bratislave 
                                           Hudobná a tanečná  fakulta 
Sídlo:                                           Zochova1, 813 01 Bratislava 
IČO:                                           00397431 
DIČ:                    2020845200 
IČ DPH:        SK 2020845200 
Bankové spojenie:                          Štátna pokladnica 
Číslo účtu:                                       IBAN: SK93 8180 0000 0070 0024 1930 
Štatutárny zástupca:                       doc. Mária Heinzová, ArtD., rektorka 
V zastúpení:                                   prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.,  dekanka  HTF 
(ďalej len „nadobúdateľ“) 
 
a 
 
2. Autorom: 
Meno:                                              Katarína Turnerová 
Rodné číslo:                                     
Dátum narodenia:                            
Adresa:                                            
Štátna príslušnosť:                          
Účet:                                                

 (ďalej len „autor “)  
 
(nadobúdateľ a autor ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 
 
takto: 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je udelenie súhlasu na použitie (ďalej len „licencia“) diela – článku  s názvom 
Spomienka na hudobného skladateľa Milana Nováka (ďalej len „dielo“).  

a/ Dielo bude použité v časopise MÚZA 5/2021, ktorého vydavateľom je VŠMU (ďalej len „publikácia“). 
Dielo pozostáva z textovej časti vytvorenej autorom. 
b/ Autor vyhlasuje, že slovesné dielo, ktoré je uvedené v čl. 1, bod 1. tejto zmluvy osobne vytvoril, že v 
zmysle autorského zákona vykonáva všetky majetkové práva prislúchajúce k tomuto dielu, a preto je 
oprávnený vo vzťahu k nemu udeliť nadobúdateľovi súhlas na použitie diela v zmysle § 65  nasl. 
autorského zákona. 
  

                                                    Článok 2 
Udelenie licencie na použitie diela 

 
2.1 Autor udeľuje nadobúdateľovi touto zmluvou nevýhradnú licenciu pre celé územie sveta a na celú dobu 

autorskoprávnej ochrany diela na: 
a) vyhotovenie rozmnoženín diela v papierovej aj elektronickej forme v neobmedzenom počte, 
b) verejné rozširovanie originálu diela, resp. jeho rozmnoženín, 
c) sprístupňovanie diela verejnosti, 
d) na umiestnenie diela na web stránke nadobúdateľa: 
➢ www.vsmu.sk,,medium.com, facebook/vsmu 

            resp. aj na inej web stránke, ktorej sa stane nadobúdateľ majiteľom v budúcnosti; 
(ďalej všetko spolu len „licencia“). 
 

http://www.vsmu.sk/
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2.2 Nadobúdateľ si vyhradzuje právo vykonať odbornú a jazykovú redakciu diela, ako aj právo vykonať 
záverečné gramatické, štylistické a formálne úpravy rozsahu bez autorizácie. Autor má právo na 
autorskú korektúru diela. 

 
2.3 Autor poskytuje nadobúdateľovi licenciu na použitie diela za odmenu  40 Eur (slovom štyridsať eur). 
        
2.4 Nadobúdateľ sa zaväzuje poukázať autorovi dohodnutú odmenu v najbližšom výplatnom termíne 

nadobúdateľa po vyjdení printovej podoby časopisu Múza 5 formou bezhotovostného platobného styku 
na účet autora uvedený v úvodnej časti tejto zmluvy. 

 
 

Článok 3 
Osobitné ustanovenie o dohode o nevybratí zrážkovej dane  

 
3.1 Autor sa týmto dohodol s nadobúdateľom, že z odmien dojednaných v tejto zmluve nadobúdateľ 

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.  

3.2  Autor vyhlasuje a potvrdzuje, že príjmy z tejto zmluvy si zdaní sám vo svojom daňovom priznaní 
 

3.3  Autor berie na vedomie, že nadobúdateľ je povinný oznámiť toto dojednanie o nevybratí zrážkovej dane 
správcovi dane [§ 43 ods. 14 zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov]. 

 
Článok 4 

Záverečné ustanovenia 
 

4.1 Autor potvrdzuje, že všetky práva, na ktoré zmluvou udeľuje licenciu, mu patria ako pôvodcovi diela 
uvedeného v článku 1 tejto zmluvy výlučne a bez obmedzenia a zodpovedá za škodu, ktorá by 
nadobúdateľovi z nepravdivosti tohto potvrdenia vznikla. 
 

4.2 Zmluva nadobúda dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. 
 

4.3 Akékoľvek zmeny a  dodatky k tejto zmluve je možné robiť len so súhlasom oboch zmluvných strán 
a v písomnej forme.  
 

4.4 Všetky ďalšie práva a povinnosti vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu sa riadia ustanoveniami 
platného autorského zákona.  
 

4.5 Táto zmluva sa vyhotovuje vo dvoch  rovnopisoch, z ktorých jeden dostane autor a jeden nadobúdateľ. 
 
 

     V Bratislave dňa   
 
  Za nadobúdateľa:      Autor:    

        
 
 
 
    ______________________________   _____________________________ 
   prof.  Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.      podpis autora 
                 dekanka HTF   
Vysokej školy múzických umení v Bratislave                                                                                      
  


