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Zmluva o dielo a L  

/  

ZMLUVNÉ STRANY:

: ..............................................................................................................
.......................... DPH: ..........................................................

Adresa: .................................................................................................
Registrácia v OR: .................................................................................
v mene koná:......................................................................
kontaktné údaje: e-mail: .................................tel:........................

V “/

a 
Autor/i : meno a priezvisko...............................................................................

nar. ................................................. :............................................
bytom: .................................................................................................

.................................................................................................
bankové spojenie: ................................................................................
kontaktné údaje: e-mail: ..............................................................

tel.: ...................................................................
/Autor 1, a Autor 2 spolu Autori“/

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o dielo a L
zmluvy 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 91 a 65 a nasl.

185/2015 Z. z. o Autorský zákon 
za nasledovných podmienok:

PREAMBULA

Autori vyhlasujú, že budú jedinými tvorcami diela, že sa pri jeho tvorbe nedopustia nijakého 
zásahu do cudzích autor autorského práva, resp. 

a i a ani v rozpore 
s podmienkami tejto zmluvy, bez predchádzajúceho písomného súhlasu a, neposkytnú
inému subjektu.

Autori vyhlasujú, že nimi vytvorené dielo 
Autorov

autorských práv k autor
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Autori vyhlasujú, že dielo ne

Autori vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu oprávnení dielom v intenciách tejto 
zmluvy a že realizáciou tejto zmluvy a výkonom práv Vydav a
porušeniu práv tretích osôb.

Autori vyhlasujú, že nimi vytvorené dielo bude Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre materiálne didaktické prostriedky pre 

(1- základných škôl, že dielo bude
výchovných programov v školských zariadeniach, bude v súlade so štátnym vzdelávacím 
programom, vzdelávacími a výchovnými štandardmi.

Autori vyhlasujú, že je im známy obsah aktuálnych pre tvorbu výchovných 
programov v školských zariadeniach, aktuálneho štátneho vzdelávacieho programu, vzdelávacích
a výchovných štandardov, že týmto dokumentom rozumejú a že ich dielo bude spôsobilé k 

.
V z vyhlásení Autorov, uvedených

v predchádzajúcich odsekoch tejto Preambuly je oprávnený Autorov

vyhlásení.

1.

1.1. Predmetom tejto zmluvy je:
1.1.1. záväzok Autorov pre.........................................................................

rozsahu ....................... strán v plnej farbe, ktoré bude 
pre tvorbu výchovných programov v školských zariadeniach, bude 

v súlade so štátnym vzdelávacím programom, vzdelávacími a výchovnými štandardmi,
bude navrhnutému obsahu predmetných pracovných
zošitov tejto zmluve “/.

1.1.2. udelenie privolenia Autorov na hospodárske zhodnotenie Diela, jeho vydanie v slovenskom 
jazyku a verziách a dojednanie podmienok jeho rozširovania
použitia v intenciách tejto zmluvy.

1.2. Za vytvorenie Diela a udelenie privolení Autorov na použitie Diela (poskytnutie licencií) 
sa zaväzuje Autorom .

1.3. najmä hospodárske zhodnotenie Diela v rámci realizácie 
resp. ,

sprostredkovanie poznania zdelávania, ako i vydanie, verejné 
rozširovanie a verejný prenos rozmnoženín Diela, graficky spracovaného do podoby 
materiálneho didaktického prostriedku - v spojení s inými dielami, 
a/alebo fotografickým materiálom / Pracovný zošit“/ alebo spracovaného do 
podoby iného predmetu, v ktorom bude Dielo zahrnuté v
a použitie a hospodárske zhodnotenie Diela spôsobmi dohodnutými v tejto zmluve.
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2. VYTVORENIE, ODOVZDANIE A PRIJATIE DIELA

2.1. Autori ich 
nebude možné samostatne Autori 

a
zmysle ustanovenia § 

92 AZ. Majetkové práva k
Vydavat sami sú 

Dielu.
2.2. Autori sa zaväzujú ovi rukopis Diela vytvoreného v súlade s

1.1. bod 1.1.1. tejto zmluvy v sídle alebo iným dohodnutým spôsobom
nasledovne: ........................................................................................... a to v elektronickej 
podobe, spracovaný v súbore programov MS Office CD-
ROM. Autori sa zaväzujú ovi Dielo
a spracované tak, , didaktickú bude 
zodpov ov, na ktoré

2.3. Autori sa zaväzujú o
v ním proces tvorby. 
Priebežné oboznamovanie s výsledkami tvorby Autorov formou mailovej 
komunikácie s príslušným redaktorom. Autorom pokyny k tvorbe 
Diela, Autori sa zaväzujú tieto pokyny po vzájomnej dohode Autori
vyhlasujú, že k

2.4. Na posúdenie riadneho splnenia záväzku Autorov
rukopisu z
rukopisu z následného spracovania – najmä tvorby 
a grafického spracovania/ sa Vydava ovi stanovuje lehota 30 Diela.
Ak vráti Autorom Dielo na prepracovanie, títo sa zaväzujú Dielo v
zmysle pripomienok do 15 Autorom
v
prijíma bez výhrad.

2.5. Na posúdenie riadneho splnenia záväzku Autorov po odbornej stránke dá 
recenzné posudky od recenzentov /odborníkov z pedagogickej teórie i praxe/,

.
2.6. V prípade pripomienok v recenzných posudkoch sa Autori v primeranej lehote, najneskôr 

však do 10 dní od obdržania pripomienok recenzentov zaväzujú ku všetkým pripomienkam 
písomne, adekvátnym spôsobom a v a Dielo v požadovanom 

ovi na opätovné posúdenie. V prípade, ak 
v stanovenej lehote niektoré z pripomienok recenzentov Autori do svojho Diela 
nezapracujú, resp. ak Dielo neupravia spôsobom, ako bude v recenzných posudkoch 

sú povinní
v písomnej forme a . Toto odôvodnenie Autorov je 

oprávnený v
Autormi navrhnuté alternatívne riešenie 

recenzentmi schválené, Autori budú povinní
recenzentov z prvého kola posudzovania Diela.
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2.7. Po obdržaní recenzných posudkov, príp. po zapracovaní pripomienok recenzentov a po 
procesu tvorby diela sa Autori

odkladu zaväzujú spolu s om ich k tomu vyzve)
o udelenie alebo doložky na Pracovný zošit a

alebo doložka bola udelená.
Autori

vyhotovili Dielo riadne aj po odbornej stránke.
2.8. Autori sa v pre tvorbu 

výchovných programov v školských zariadeniach, štátneho vzdelávacieho programu alebo
vzdelávacích a výchovných štandardov zaväzujú vykona
do 30 dní vykonanie zmien a odovzd
posúdenie ovi.
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vykonané zmeny 
schváli udelením písomného súhlasu s vykonaním zmien. Autori sa zaväzujú

tomu, aby bol súhlas s vykonanými zmenami udelený. 
Zmluvné strany sa dohodli, že za prepracovanie Diela nevzniká Autorom nárok na 
vyplatenie osobitnej odmeny. Dojednaniami obsiahnutými v tejto zmluve sa bude 

Autormi a om pri používaní zmeneného Diela.
2.9. V prípade podstatnej zmeny pre tvorbu výchovných programov v školských 

zariadeniach, štátneho vzdelávacieho programu alebo vzdelávacích a výchovných
štandard 30% z celkového rozsahu Diela/ sa 
Autori na základe žiadosti príslušného odboru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky zaväzujú adekvátne a v Dielo p

,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vykonané zmeny schváli udelením 
písomného súhlasu s vykonaním zmien. Autori sa zaväzujú
potrebnú k tomu, aby bol súhlas s vykonanými zmenami udelený. Zmluvné strany sa 
dohodli, že za prepracovanie Diela nevzniká Autorom nárok na vyplatenie osobitnej 

Autormi a om pri používaní prepracovaného Diela.

3. AUTORSKÁ ODMENA

3.1. Autorom za riadne vytvorené a odovzdané Dielo autorskú 
odmenu 1 % a za udelenie privolení na použitie Diela v zmysle tejto zmluvy autorskú 
odmenu vo výške 9 %, t. j. spolu celkovo 10% z predajnej ceny Diela , bez dane 
z pridanej hodnoty predajnej ceny“), a to z každého predaného kusu 

. V prípade, ak nedôjde k Diela, resp. iného predmetu, 
v ktorom bude Dielo zahrnuté, zmluvné strany sa dohodli, že odmena za vytvorenie Diela 
je 1 EUR pre každého z Autorov. Dojednanú autorskú odmenu si Autori rozdelia rovným 
dielom, t. j. každému z 1/2 z 10% z predajnej ceny za jeden kus.

3.2. V prípade verejného rozširovania autorského 
alebo Dielo Autorov, spracované 3. osobou (napr. nové dielo, ktoré vznikne na podklade 
Diela), bude odmena Autorov za takéto použitie dojednaná následne na základe osobitnej 
dohody zmluvných strán, maximálne  však v celkovej výške 5%  z
predmetu, v ktorom bude spracované Dielo zahrnuté, bez dane z pridanej hodnoty, a to z 

.
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3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dojednaná odmena Autorov
použitia Diela.

3.4. Autori sú si vedomí vyhotovovaniu rozmnoženín Pracovného zošita, resp. 
iných predmetov, v ktorých bude Dielo zahrnuté, spravidla vždy 

príslušného školského roka/polroka a že výška nákladu množenín/ 
bude závis od objednávok škôl a dopytu obchodníkov.

3.5. Autorov
Diela v Autorov, uvedené v záhlaví tejto zmluvy,

a to raz ro
roku, za ktorý vznikol Autorom nárok na odmenu. V
zmluvy nedôjde k vyplateniu žiadnej odmeny v prospech Autorov, odmenu za vytvorenie 
Diela v Autorom

3.6. Autorom informáciu 
o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie osobitne pre každý spôsob použitia Diela.
V bude autorom poskytnuté v mesiacoch november-december 
v

3.7. dnutej autorskej odmeny zníženú o zrážku v prospech 

neskorších zmien a doplnení, s
a
z príjmov a zo zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení a zo zákona o zamestnanosti, 
ako aj z ostatných predpisov platných v SR. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že 

príjmu Autora nezrazí túto nevyberie vo forme zrážky z príjmu Autora 
dani z príjmov sa neuplatní 

3.8. V prípade omeškania a s uhradením odmeny Autorom, majú Autori nárok na 
úroky z omeškania vo výške nariadenia vlády Slovenskej republiky 

v
znení neskorších predpisov.

4. MAJETKOVÉ PRÁVA K DIELU A LICENCIA

4.1. V dôsledku charakteru Diela zmysle ustanovenia § 92 AZ, všetky 
výhradné majetkové práva k na 

Autori sú uzrozumení a súhlasia s
k výkonu nižšie uvedených majetkových práv.

4.2. je oprávnený k použitiu Diela najmä y uvedené v tejto zmluve.
4.3. zverejn a vyda Dielo, s tým, že Dielo bude šírené najmä v

ako i v -
v na internetových stránkach a úložiskách 
(DRM servery), najmä v slovenskom, a jazyku. Predmet, v ktorom bude 

vydaný v

4.4. v ktorých bude zahrnuté Dielo, budú šírené pod názvom:
„......................................................................“. , Diela je možná len 
po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve. Názov 
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iného predmetu, v ktorom bude Dielo zahrnuté, je oprávnený po konzultácii s Autormi

4.5. je oprávnený k vyhotovovaniu rozmnoženín Diela a k verejnému rozširovaniu
rozmnoženín Diela predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, ako i nájmom 

to tak v v elektronickej podobe. 
4.6. je oprávnený spoj Dielo astného uváženia za 

zachovania podmienky, že Dielo
spoluautorov Diela (resp. autorov samostatných 

autorov iných diel, s ktorými bude Dielo spojené.
4.7. je oprávnený Dielo a technickej 

stránke a
spôsobmi dojednanými v

4.8. je oprávnený pre Dielo do jazyka
potreby a, najmä do jazyka, ako i použi preložené dielo všetkými 
spôsobmi, uvedenými v .

4.9. je oprávnený spracova Dielo, vykona zmeny a úpravy Diela, ako i
Dielo, použi Dielo pre vytvorenie nového diela a zarad Dielo do databázy

ného uváženia 

4.10. ovi je oprávnený k verejnému prenosu Diela (vrátane sprístupnenia Diela 
, a a verejne 

Dielo a .
4.11. je oprávnený na použitie Diela všetkými spôsobmi uvedenými v

gácie Diela, Pracovného zošita Dielo
a reklamy

. propagácie 
v rôznych propaga
v iných elektronických médiách a

4.12. Dielo tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu a hanlivému 
nakladaniu, ktoré by malo za následok narušenie cti a dobrej povesti Autorov.

4.13. V rámci výkonu práv a v zmysle tejto zmluvy Autori súhlasia so zásahom do ich 
Diela za predpokladu, že 

Dielom hanlivo s následkom narušenia cti alebo dobrej povesti Autorov.
Autori sú oprávnení primeraný ich Dielom.

4.14. ovi v neobmedzenom rozsah
67 ods. 1) AZ (vecnom i územnom) po dobu, trvania autorských práv.

4.15. na použitie, vydanie a rozširovanie Diela
výhradné, Autori teda nesmú rozširovanie Diela inej 
osobe a sami sa takéhoto konania zaväzujú Využitie je jeho 
právom, a

4.16. je oprávnený poskytn sublicenciu ako aj k postú licenciu na tretiu osobu.

písomnej forme.
4.17. Všetky vyššie uvedené na jeho 

Oprávnenie
na Dielo v jeho odvodenej /spracovanej, upravenej, zmenenej/ podobe, na 
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výsledok spojenia Diela s inými dielami, na nové dielo, ktoré vznikne na podklade Diela, 
ako i na Dielo zmenené, resp. prepracované v

4.18. Autori vyhlasujú ú kolektívnu správu autorských práv.
4.19. tejto zmluvy alebo z AZ nevyplýva inak, vyššie uvedené 

trvajú po dobu trvania autorských práv.
4.20. V prípade, ak by bolo 

Za 
odmenu za poskytnutie licencií 

5. PRÁVA A POVINNOSTI A

5.1. V je pri nakladaní s Dielom povinný výhradné osobnostné práva 
Autorov 8 AZ. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia tejto zmluvy,

vykonaniu zásahov do Diela.
5.2. štandardným spôsobom 

v ktorej bude Dielo zahrnuté a každú jej rozmnoženinu menom a priezviskom Autorov, a 
to na obálke - titulnej vnútornej strane publikácie v jej tiráži, prípadne aj na titulnej 
vonkajšej strane publikácie. Pri iných spôsoboch šírenia predmetov, v ktorých bude Dielo 
zahrnuté, budú Autori í
spôsob šírenia obvyklým. Vyda pri informácii o autorských 
právach aj svoj vlastný názov.

5.3. je povinný riadne vyhotovené a odovzdané Dielo 
5.4. je oprávnený Diela, Pracovného zošita 

alebo iného predmetu, v ktorom bude Dielo zahrnuté.
grafickej úprave vnútra i obalu 

všetkých hmotných , ktorých obsahom bude Dielo. je oprávnený
iba takú úpravu, ktorá by Dielo neznehodnocovala.

5.5. je oprávnený formálne nedostatky Diela vo vlastnom mene a na 
týchto nedostatkoch a spôsobe ich odstránenia je však 

povinný Autorov .
5.6. Odovzdaním hmotného substrátu, na ktorom bude Dielo zachytené, sa tento stáva 

bezodplatne vlastníctvom a.
5.7. Nezávisle od autorskej korektúry je zodpovedný

Diela.
5.8. sa Autorom 3 ks autor každého 

vyrobeného nákladu vydania.
5.9. autorských práv v zmysle ustanovenia § 58 a 

nasl. AZ.
5.10.

o

6. PRÁVA A POVINNOSTI AUTOROV

6.1. Autori sa zaväzujú ovi
tejto zmluvy, použitie Diela dojednanými spôsobmi a výkon práv a, ktoré touto 
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zmluvou nadobudol a zaväzujú
a, nadobudnutých touto zmluvou.

6.2. Autorov požiada, sú Autori oprávnení autorskú korektúru 
svojho Diela najneskôr 15
zaväzuje Autorom Autori sú však oprávnení
Diela, ktoré u a a ak sa nimi 
nezmení povaha Diela
sumu 300,- euro /slovom tristo euro/. Odmena za prípadnú autorskú korektúru je obsiahnutá 
v autor

6.3. Autori sa zaväzujú í pri propagácii Diela, Pracovného 
ktorom bude Dielo zahrnuté, pri ich zavádzaní do praxe 

a
seminárov pre Termíny a miesto konaní odborných seminárov 

Metodicko-pedagogickým centrom.
6.4. Autori sa zaväzujú

by na Dielo
nadväzovalo alebo malo obdobné zameranie. Autori sa zaväzujú
zmluvy Dielu mohlo 

mohlo by s predmetom, v ktorom bude Dielo zahrnuté, 
ípadne by predaj predmetu, v ktorom bude Dielo zahrnuté, mohlo negatívne 

6.5. Autori súhlasia s
v ktorom bude Dielo zahrnuté, uviedol a zverejnil o Autoroch i informácie o ich osobe 

profesijný životopis, vrátane podobizne Autora. Zverejnenie 
pravdivých a primeraných informácií o Autoroch a vhodnej podobizne Autorov sa nebude 

osobnostných práv. Tento súhlas so zásahom do osobnostných práv 
nemôžu Autori

6.6. Autori sa zaväzujú Diela za
ho práva na prístup k Dielu.

6.7. Autori v o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasia so spracovaním svojich 
osobných údajov v bydlisko, a to 

súvislosti s uzavretím a realizáciou tejto zmluvy. Autori nesúhlasia, aby bolo ich

interné potreby.

7.

7.1.
jej podpisu oboma zmluvnými stranami tejto zmluvy 
doby trvania autorských práv.

7.2. Túto zmluvu je pred uplynutím doby, na ktorú je uzatvore
vzájomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od tejto zmluvy v zmysle ods. 7.3. 

Pred uplynutím doby, na ktorú je táto zmluva uzatvorená, ju  nie je možné 

7.3. za nasledovných podmienok: 
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7.3.1. v prípadoch ustanovených zákonom, touto zmluvou a v prípade podstatného porušenia 
zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou, za ktoré sa považuje zo strany:

7.3.1.1.Autorov (1) vyhlásení v preambule tejto zmluvy, (2) 
meškanie s odovzdaním riadne vyhotoveného Diela po dobu dlhšiu ako 30 dní, (3) 
meškanie s odovzdaním zmeneného alebo prepracovaného Diela po dobu dlhšiu ako 30 dní 

8. a 2.9. tejto zmluvy/, (4) 5. tejto zmluvy, (5) 

7.3.1.2. a (1) imprimatur diela , ak by 
sa tým dielo výrazne znehodnotilo.

7.3.2. od tejto zmluvy je oprávnený v prípade, ak Pracovnému zošitu nebude 
udelená alebo doložka, resp. ak už udelená alebo

a 90 , ako 
i v prípade, ak nebude udelený súhlas s vykonanými zmenami 8. a 2.9.
tejto zmluvy,

7.3.3.

ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné,
7.3.4. od

druhej zmluvnej strane,
7.3.5. v prípade, ak od tejto zmluvy odstúpia Autori

všetkých Autorov) po zverejnení, vydaní Pracovných zošitov, resp. inej publikácie
predmetu, v ktorom bude Dielo zahrnuté, sú títo za podmienky splnenia ustanovenia ods. 
7.4 í im už bola zo strany 

a vyplatená.
7.4. dôvodu po zverejnení, vydaní, verejnom 

predmetu, v ktorom bolo Dielo zahrnuté,
3. osobami objednaným, už vyhotoveným rozširovaným 

rozmnoženinám predmetov, v ktorých je Dielo zahrnuté, vplyv na oprávnenia 
a 4., 4., 5.5., 5.9., 5.10, 6.5., 6.7., a tejto 

zmluvy.  Nárok Autorov na ich odmenu z predajnej ceny rozmnoženín Pracovných zošitov
nebude odstúpením od zmluvy dotknutý. Oprávnenie k verejnému prenosu Diela
v spracovanej podobe, ako i predmetu, v ktorom bude Dielo 
zahrnuté, 

8.

8.1. Táto zmluva nadobúda pl
8.2. mluvy, ako 

i iných dôležitých údajov ,
elektronickou poštou na e-mailové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ako i formou 

. Dôsledky neaktuálnosti kontaktných a iných 
dôležitých údajov idú na vrub , ktorá
nesplnil.

8.3. Písomnosti zasielané v súvislosti s plnením jednotlivých ustanovení tejto zmluvy sa budú 

známej , ktorému 
Pí v prípade, ak tieto ich adresát odmietol 
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to momentom odmietnutia, ako i v prípade, ak bude adresát neznámy, a to 
.

8.4. Lehoty stanovené v tejto zmluv

8.5.
vznikla, 

a to v plnom rozsahu náhrady škody. Odstúpením od tejto zmluvy nie je dotknutý nárok 
poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody v jej plnom rozsahu.

8.6. Zmluvné strany sa dohodli 
bude spravo
zmluvou sa v ostatnom riadia platným Autorským zákonom, Obchodným zákonníkom, 

(v uvedenom poradí) a inými príslušnými právnymi predpismi 
platnými v Slovenskej republike.

8.7. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stanú v ,

tejto 
a ,

alebo neplatné ustanovenia tejto zmluvy sa nahradia zákonnou 

8.8. Táto zmluva o
ústnej ako i písomnej forme.

8.9.
jto zmluve.

8.10. T

neuzatvárajú v rozpore s poctivým obchodným stykom, zmluvu si 

8.11. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Autori dostanú po jednom
vyhotovení a dve vyhotovenia.

V .................2020 V ....................... 2020

__________________________ ___________________________

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

v

.........................................
______________________________

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


