Zmluva o dielo a LŝĐĞŶēŶĄǌŵůƵǀĂ
͘͘͘͘͘͘/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ZMLUVNÉ STRANY:
9\GDYDWHĐ:

..............................................................................................................
,ý2..........................,ý DPH: ..........................................................
Adresa: .................................................................................................
Registrácia v OR: .................................................................................
v mene VSRORþQRVWL koná:......................................................................
kontaktné údaje:
e-mail: .................................tel:........................
ćDOHMOHQÄV\GDYDWHĐ“/

a
Autor/i :

meno a priezvisko...............................................................................
nar. ................................................. Uþ:............................................
bytom: .................................................................................................
þ~þWX.................................................................................................
bankové spojenie: ................................................................................
kontaktné údaje:
e-mail: ..............................................................
tel.: ...................................................................
/Autor 1, a Autor 2 spolu ćDOHMOHQÄAutori“/
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o dielo a LLFHQþQHM
zmluvy SRGĐD536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 91 a 65 a nasl.
]iNRQDþ185/2015 Z. z. o Autorský zákon ćDOHMOHQÄ$=³
za nasledovných podmienok:
PREAMBULA

Autori vyhlasujú, že budú jedinými tvorcami diela, že sa pri jeho tvorbe nedopustia nijakého
zásahu do cudzích autorVNêFKSUiYDåHQLþ]REVDKXVYRMKRS{YRGQpKRautorského práva, resp.
NWRUpKRNRĐYHN]RSUiYQHQt 9\GDYDWHĐa SRGĐD WHMWR ]POXY\ GRSRVLDĐ QHSRVN\WOi a ani v rozpore
s podmienkami tejto zmluvy, bez predchádzajúceho písomného súhlasu 9\GDYDWHĐa, neposkytnú
inému subjektu.
Autori vyhlasujú, že nimi vytvorené dielo EXGH MHGLQHþQêP YêVOHGNRP WYRULYHM GXãHYQHM
þLQQRVWLAutorov DåHSUHSRXåLWLHGLHOD SRGĐD WHMWR ]POXY\ QHEXGH SRWUHEQp ]DEH]SHþLĢ V~KODV
LQpKRRSUiYQHQpKRQRVLWHĐDautorských práv k autorVNpPXGLHOXDOHERMHKRþDVWL
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Autori vyhlasujú, že dielo neEXGHREVDKRYDĢ VNXWRþQRVWLNWRUpP{åXEH]SUiYQHKRG{YRGX
]DVLDKQXĢGRSUiYDRSUiYQHQêFK]iXMPRYLQêFKRV{EDOHERP{åXE\ĢYUR]SRUHVGREUêPLPUDYPL
þLVSRFWLYêPREFKRGQêPVW\NRPDSUDYLGODPLKRVSRGiUVNHMV~ĢDåH
Autori vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu oprávnení QDNODGDĢ V dielom v intenciách tejto
zmluvy a že realizáciou tejto zmluvy a výkonom práv VydavDWHĐa SRGĐDWHMWR]POXY\QHG{MGHN
porušeniu práv tretích osôb.
Autori vyhlasujú, že nimi vytvorené dielo bude VSĎĖDĢ NULWpULi XUþHQp Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre materiálne didaktické prostriedky pre
 VWXSHĖ (1- URþQtN základných škôl, že dielo bude VSĎĖDĢ SODWQp RGSRU~þDQLD  SUH WYRUEX
výchovných programov v školských zariadeniach, bude v súlade so štátnym vzdelávacím
programom, vzdelávacími a výchovnými štandardmi.
Autori vyhlasujú, že je im známy obsah aktuálnych RGSRU~þDQt 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
QDSOQHQLX~þHOXWHMWR]POXY\.
V SUtSDGH SRUXãHQLD þL QHSUDYGLYRVWL NWRUpKRNRĐYHN z vyhlásení Autorov, uvedených
v predchádzajúcich odsekoch tejto Preambuly je 9\GDYDWHĐ oprávnený SRåDGRYDĢ RG Autorov
VSRORþQH D QHUR]GLHOQH QiKUDGX ãNRG\ VS{VREHQHM SRUXãHQtP þL QHSUDYGLYRVĢRX SUHGPHWQêFK
vyhlásení.

1.

35('0(7$Òý(/=0/89<

1.1. Predmetom tejto zmluvy je:
1.1.1. VSRORþQêzáväzok Autorov Y\WYRULĢGLHOR pre.........................................................................
URþQtN ]iNODGQêFK ãN{O Y rozsahu ....................... strán v plnej farbe, ktoré bude VSĎĖDĢ
SODWQp RGSRU~þDQLD pre tvorbu výchovných programov v školských zariadeniach, bude
v súlade so štátnym vzdelávacím programom, vzdelávacími a výchovnými štandardmi,
bude ]RGSRYHGDĢSRGUREQpPXNRQVSHNWXD navrhnutému obsahu predmetných pracovných
zošitov SRGĐD3UtORK\þN tejto zmluve ćDOHMOHQÄ'LHOR“/.
1.1.2. udelenie privolenia Autorov na hospodárske zhodnotenie Diela, jeho vydanie v slovenskom
jazyku a ćDOãtFKMD]\NRYêFKverziách a dojednanie podmienok jeho rozširovania DćDOãLHKR
použitia v intenciách tejto zmluvy.
1.2. Za vytvorenie Diela a udelenie privolení Autorov na použitie Diela (poskytnutie licencií)
sa 9\GDYDWHĐ zaväzuje Autorom XKUDGLĢRGPHQXY]P\VOHþOWHMWR]POXY\.
1.3. ÒþHORP WHMWR ]POXY\ MH najmä hospodárske zhodnotenie Diela v rámci realizácie
SRGQLNDWHĐVNêFK þL LQêFK DNWLYtW 9\GDYDWHĐD resp. 9\GDYDWHĐRP XUþHQHM RVRE\ ,
sprostredkovanie poznania GHĢRPSUtVOXãQpKRVWXSĖDYzdelávania, ako i vydanie, verejné
rozširovanie a verejný prenos rozmnoženín Diela, graficky spracovaného do podoby
materiálneho didaktického prostriedku - v spojení s inými dielami, LOXVWUDþQêP
a/alebo fotografickým materiálom /ćDOHM OHQ ÄPracovný zošit“/ alebo spracovaného do
podoby iného predmetu, v ktorom bude Dielo zahrnuté v HOHNWURQLFNHM þL WODþHQHM IRUPH
a ćDOãLHpoužitie a hospodárske zhodnotenie Diela spôsobmi dohodnutými v tejto zmluve.
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2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

VYTVORENIE, ODOVZDANIE A PRIJATIE DIELA

Autori VD]DYl]XM~Y\WYiUDĢ'LHORVSRORþQRXWYRULYRXþLQQRVĢRXSULþRPY\KODVXM~åHich
WYRULYp YNODG\ ]DKUQXWp GR VSRORþQpKR 'LHOD nebude možné samostatne SRXåLĢ Autori
Y\KODVXM~ åH 'LHOR EXG~ Y\WiUDĢ QD SRGQHW D SRG YHGHQtP 9\GDYDWHĐD NWRUê EXGH
XVPHUĖRYDĢ a ]DEH]SHþRYDĢ SURFHV Y\WYRUHQLD 'LHOD 9 G{VOHGNX WHMWR VNXWRþQRVWL V~ VL
$XWRULYHGRPtåHYêVOHGNRPLFKWYRUE\EXGHW]YVSRORþQpGLHORY zmysle ustanovenia §
92 AZ. Majetkové práva k 'LHOXEXGH]R]iNRQDY\NRQiYDĢYRVYRMRPPHQHD QDVYRM~þHW
VydavatHĐ SULþRP $XWRUL QHVP~ XGHOLĢ WUHWHM RVREH V~KODV QD SRXåLWLH 'LHOD D sami sú
SRYLQQt]GUåDĢVDYêNRQXPDMHWNRYêFKSUiYN Dielu.
Autori sa zaväzujú RGRY]GDĢ9\GDYDWHĐovi rukopis Diela vytvoreného v súlade s þORGV
1.1. bod 1.1.1. tejto zmluvy v sídle 9\GDYDWHĐD alebo iným dohodnutým spôsobom
nasledovne: ........................................................................................... a to v elektronickej
podobe, spracovaný v súbore programov MS Office]DFK\WHQê QDKPRWQRPQRVLþLCDROM. Autori sa zaväzujú RGRY]GDĢ 9\GDYDWHĐovi Dielo ~SOQp Y MHKR NRQHþQRP ]QHQt
a spracované tak, åHEXGHPDĢSRåDGRYDQ~RGERUQ~, didaktickú DOLWHUiUQX~URYHĖD bude
zodpovHGDĢNWRUpPXNRĐYHN]~þHOov, na ktoré PiVO~åLĢ
Autori sa zaväzujú o Y\WYiUDQt 'LHOD 9\GDYDWHĐD SULHEHåQH PLQLPiOQH UD] ]D PHVLDF
v MHKR SUYRP NDOHQGiUQRP WêåGQL  LQIRUPRYDĢ D NRQ]XOWRYDĢ V ním proces tvorby.
Priebežné oboznamovanie s výsledkami tvorby Autorov EXGHSUHELHKDĢformou mailovej
komunikácie s príslušným redaktorom. 3RNLDĐ 9\GDYDWHĐ Gi Autorom pokyny k tvorbe
Diela, Autori sa zaväzujú tieto pokyny po vzájomnej dohode UHãSHNWRYDĢD SOQLĢAutori
vyhlasujú, že k Y\WYRUHQLX'LHODQHEXGHSRWUHEQpREVWDUDĢåLDGQHRVRELWQpYHFL
Na posúdenie riadneho splnenia záväzku Autorov SR W]Y WHFKQLFNHM VWUiQNH ~SOQRVĢ
rukopisu z KĐDGLVNDSRåDGRYDQpKRSRþWXVWUiQþLWDWHĐQRVĢ]UR]XPLWHĐQRVĢD SUHKĐDGQRVĢ
rukopisu z KĐDGLVND MHKR následného spracovania – najmä tvorby LOXVWUDþQpKR PDWHULiOX
a grafického spracovania/ sa VydavaWHĐovi stanovuje lehota 30 GQtRGRGĖDSUHY]DWLDDiela.
Ak 9\GDYDWHĐ vráti Autorom Dielo na prepracovanie, títo sa zaväzujú Dielo SUHSUDFRYDĢv
zmysle pripomienok do 15 GQt RGR GĖD MHKR YUiWHQLD $N 9\GDYDWHĐ 'LHOR Autorom
v XYHGHQHMOHKRWHQHYUiWLEXGHVDPDĢ]DWRåH9\GDYDWHĐ'LHORSRWHFKQLFNHMVWUiQNH
prijíma bez výhrad.
Na posúdenie riadneho splnenia záväzku Autorov po odbornej stránke dá 9\GDYDWHĐ
Y\SUDFRYDĢrecenzné posudky od recenzentov /odborníkov z pedagogickej teórie i praxe/,
NWRUêFKVL9\GDYDWHĐ]YROtSRGĐDYODVWQpKRXYiåHQLD.
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 DGHNYiWQRPUR]VDKXY\MDGULĢ a Dielo v požadovanom
UR]VDKX SUHSUDFRYDĢ D RGRY]GDĢ KR 9\GDYDWHĐovi 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
RGSRU~þDQp sú povinní WRWR VYRMH NRQDQLH GRVWDWRþQH KRGQRYHUQH D RGERUQH RG{YRGQLĢ
v písomnej forme a QDYUKQ~Ģ DOWHUQDWtYQH ULHãHQLH. Toto odôvodnenie Autorov je
9\GDYDWHĐ oprávnený v MHKR ~SOQHM D QH]PHQHQHM SRGREH SRVN\WQ~Ģ DM WUHWtP RVREiP
SRGĐD YODVWQpKR XYiåHQLD 3RNLDĐ QHEXGH Autormi navrhnuté alternatívne riešenie
recenzentmi schválené, Autori budú povinní DNFHSWRYDĢ D ]DSUDFRYDĢ SULSRPLHQN\
recenzentov z prvého kola posudzovania Diela.
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2.7.

2.8.

2.9.

Po obdržaní recenzných posudkov, príp. po zapracovaní pripomienok recenzentov a po
VNRQþHQt FHOpKR UHGDNþQpKR procesu tvorby diela sa Autori QiVOHGQH EH] ]E\WRþQpKR
odkladu zaväzujú SRåLDGDĢ spolu s 9\GDYDWHĐom SRNLDĐ ich k tomu 9\GDYDWHĐ vyzve)
o udelenie VFKYDĐRYDFHM alebo RGSRU~þDFHM doložky na Pracovný zošit a Y\YLQ~Ģ YãHWNX
V~þLQQRVĢ SRWUHEQ~ QD WR DE\ VFKYDĐRYDFLD alebo RGSRU~þDFLD doložka bola udelená.
8GHOHQtP VFKYDĐRYDFHM DOHER RGSRU~þDFHM GRORåN\ VD EXGH PDĢ ]DWR åH Autori
vyhotovili Dielo riadne aj po odbornej stránke.
Autori sa v SUtSDGH QLH SRGVWDWQêFK DNWXDOL]DþQêFK ]PLHQ RGSRU~þDQt pre tvorbu
výchovných programov v školských zariadeniach, štátneho vzdelávacieho programu alebo
vzdelávacích a výchovných štandardov zaväzujú vykonaĢSUtVOXãQp]PHQ\'LHODQDMQHVN{U
do 30 dní RGRGĖDREGUåDQLDSRGNODGRYQDvykonanie zmien a odovzdDĢ]PHQHQp'LHORQD
posúdenie 9\GDYDWHĐovi. =PHQHQp'LHORVDEXGHSRYDåRYDĢ]DSULMDWpDNSUtVOXãQêRGERU
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vykonané zmeny
schváli udelením písomného súhlasu s vykonaním zmien. Autori sa zaväzujú SRVN\WQ~Ģ
YãHWNX V~þLQQRVĢ SRWUHEQ~ N 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
VSUDYRYDĢL Y]ĢDKPHG]LAutormi a 9\GDYDWHĐom pri používaní zmeneného Diela.
V prípade podstatnej zmeny RGSRU~þDQt pre tvorbu výchovných programov v školských
zariadeniach, štátneho vzdelávacieho programu alebo vzdelávacích a výchovných
štandardRY SRWUHEQp ]PHQ\ 'LHOD EXG~ SUHVDKRYDĢ 30% z celkového rozsahu Diela/ sa
Autori na základe žiadosti príslušného odboru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky zaväzujú adekvátne a v GRKRGQXWRPþDVHDielo pUHSUDFRYDĢ
3UHSUDFRYDQp'LHORVDEXGHSRYDåRYDĢ]DSULMDWpDNSUtVOXãQêRGERU0LQLVWHUVWYDãNROVWYD,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vykonané zmeny schváli udelením
písomného súhlasu s vykonaním zmien. Autori sa zaväzujú SRVN\WQ~Ģ YãHWNX V~þLQQRVĢ
potrebnú k tomu, aby bol súhlas s vykonanými zmenami udelený. Zmluvné strany sa
dohodli, že za prepracovanie Diela nevzniká Autorom nárok na vyplatenie osobitnej
RGPHQ\ 'RMHGQDQLDPL REVLDKQXWêPL Y WHMWR ]POXYH VD EXGH VSUDYRYDĢ L Y]ĢDK PHG]L
Autormi a 9\GDYDWHĐom pri používaní prepracovaného Diela.
3.

3.1.

3.2.

AUTORSKÁ ODMENA

9\GDYDWHĐ VD]DYl]XMH]DSODWLĢAutorom 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 YêWODþNRYDiela , bez dane
z pridanej hodnoty ćDOHM OHQ Ä ] predajnej ceny“), a to z každého predaného kusu
YêWODþNX. V prípade, ak nedôjde k SUHGDMXåLDGQHKRYêWODþNXDiela, 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 $XWRURYXKUDGt9\GDYDWHĐ1/2 z 10% z predajnej ceny za jeden kus.
V prípade verejného rozširovania autorského GLHOD NWRUp EXGH REVDKRYDĢ LED þDVĢ 'LHOD
alebo Dielo Autorov, spracované 3. osobou (napr. nové dielo, ktoré vznikne na podklade
Diela), bude odmena Autorov za takéto použitie dojednaná následne na základe osobitnej
dohody zmluvných strán, maximálne však v celkovej výške 5% z SUHGDMQHMFHQ\YêWODþNRY
predmetu, v ktorom bude spracované Dielo zahrnuté, bez dane z pridanej hodnoty, a to z
NDåGpKRSUHGDQpKRNXVXWDNpKRWRYêWODþNX SUHYãHWNêFK$XWRURYVSRORþQH.
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3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Zmluvné strany vyhlasujú, že dojednaná odmena Autorov ]RGSRYHGiUR]VDKX~þHOXD þDVX
použitia Diela.
Autori sú si vedomí VNXWRþQRVWLåHN vyhotovovaniu rozmnoženín Pracovného zošita, resp.
iných predmetov, v ktorých bude Dielo zahrnuté, EXGHGRFKiG]DĢSRVWXSQHspravidla vždy
]DþLDWNRP príslušného školského roka/polroka a že výška nákladu SRþHW UR]množenín/
bude závisLHĢQDMPl od objednávok škôl a dopytu obchodníkov.
9\GDYDWHĐ VD]DYl]XMHXKUDGLĢRGPHQXAutorov XUþHQ~SHUFHQWXiOQ\PSRGLHORPQDSUHGDML
YêWODþNRYDiela v EDQNRYêPSUHYRGRPQDþ~þWXAutorov, uvedené v záhlaví tejto zmluvy,
a to raz roþQHYåG\QDMQHVN{UGRNDOHQGiUQHKRURNDQDVOHGXM~FHKRSRNDOHQGiUQRP
roku, za ktorý vznikol Autorom nárok na odmenu. V SUtSDGHDNSRGREX~þLQQRVWLWHMWR
zmluvy nedôjde k vyplateniu žiadnej odmeny v prospech Autorov, odmenu za vytvorenie
Diela vR YêãNH  (85 VD 9\GDYDWHĐ ]DYl]XMH XKUDGLĢ Autorom GR  GQt RGR GĖD
XNRQþHQLD~þLQQRVWLWHMWR]POXY\
=POXYQpVWUDQ\VDGRKRGOLåH9\GDYDWHĐQLHMHSRYLQQêSUHGNODGDĢAutorom informáciu
o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie osobitne pre každý spôsob použitia Diela.
V\~þWRYDQLH RGPHQ\ bude autorom poskytnuté v mesiacoch november-december
v NDOHQGiUQRPURNXSRGĐDXNRQþHQLDX]iYLHUN\SUHGDMD
9\GDYDWHĐ Y\NRQi ~KUDGX GRKRdnutej autorskej odmeny zníženú o zrážku v prospech
/LWHUiUQHKR IRQGX SRGĐD ]iNRQD þtVOR  = ] R XPHOHFNêFK IRQGRFK Y ]QHQt
neskorších zmien a doplnení, s þtPDXWRUEH]YêKUDGQHV~KODVt$XWRUVDYRYODVWQRPPHQH
a QDYODVWQ~]RGSRYHGQRVĢ]DYl]XMHVSOQLĢYãHWN\SRYLQQRVWLY\SOêYDM~FH]R]iNRQDRGDQL
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
9\GDYDWHĐ] príjmu Autora nezrazí GDĖD túto nevyberie vo forme zrážky z príjmu Autora
WMSRGĐDXVWDQRYHQLDRGV ]iNþ=]R dani z príjmov sa neuplatní
]UiåNRYiGDĖ 
V prípade omeškania 9\GDYDWHĐa s uhradením odmeny Autorom, majú Autori nárok na
úroky z omeškania vo výške SRGĐDXVWDQRYHQLDnariadenia vlády Slovenskej republiky
þ  = ] NWRUêP VD Y\NRQiYDM~ QLHNWRUp XVWDQRYHQLD 2EþLDQVNHKR ]iNRQQtND v
znení neskorších predpisov.
4.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

MAJETKOVÉ PRÁVA K DIELU A LICENCIA

V dôsledku charakteru Diela DNRVSRORþQpKRGLHODY zmysle ustanovenia § 92 AZ, všetky
výhradné majetkové práva k 'LHOXY\NRQiYD]R]iNRQD9\GDYDWHĐYRYODVWQRPPHQHD na
YODVWQê ~þHW Autori sú uzrozumení a súhlasia s WêP åH 9\GDYDWHĐ MH RSUiYQHQê QDMPl
k výkonu nižšie uvedených majetkových práv.
9\GDYDWHĐ je oprávnený k použitiu Diela najmä QD~þHOy uvedené v tejto zmluve.
9\GDYDWHĐ MH RSUiYQHQê zverejnLĢ a vydaĢ Dielo, s tým, že Dielo bude šírené najmä v
WODþHQHMSRGREHako i v HOHNWURQLFNHMSRGREHQDKPRWQêFKQRVLþRFK&'-520þLLQêFK
v þDVH SRGSLVX WHMWR ]POXY\ ]QiP\FK PpGLiFK na internetových stránkach a úložiskách
(DRM servery), najmä v slovenskom, a PDćDUVNRP jazyku. Predmet, v ktorom bude
]DKUQXWp'LHORP{åHE\Ģvydaný v MHGQRPDOHERYRYLDFHUêFKY\GDQLDFKSRGĐDYRĐQpKR
XYiåHQLD9\GDYDWHĐD
9êWODþN\ v ktorých bude zahrnuté Dielo, budú šírené pod názvom:
„......................................................................“. , SULþRP]PHQDQi]YXDiela je možná len
po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve. Názov
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4.5.
4.6.

4.7.
4.8.
4.9.

4.10.
4.11.

4.12.
4.13.

4.14.
4.15.

4.16.
4.17.

iného predmetu, v ktorom bude Dielo zahrnuté, je oprávnený po konzultácii s Autormi
XUþLĢ9\GDYDWHĐSRGĐDYODVWQpKRXYiåHQLD
9\GDYDWHĐ je oprávnený k vyhotovovaniu rozmnoženín Diela a k verejnému rozširovaniu
rozmnoženín Diela predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, ako i nájmom
DOHERY\SRåLþDQtPD to tak v WODþHQHMDNRL v elektronickej podobe.
9\GDYDWHĐ je oprávnený spojLĢ Dielo V LQêP GLHORP SRGĐD YOastného uváženia za
zachovania podmienky, že Dielo QHVPLH E\Ģ VSRMHQtP V LQêP GLHORP ]QHKRGQRWHQp
9\GDYDWHĐMHRSUiYQHQêXUþLĢDMćDOãtFKspoluautorov Diela (resp. autorov samostatných
þDVWt'LHOD DNRDMćDOãtFKautorov iných diel, s ktorými bude Dielo spojené.
9\GDYDWHĐ je oprávnený JUDILFN\VSUDFRYDĢDielo a XSUDYLĢKRSRUHGDNþQHMD technickej
stránke SRGĐD YODVWQpKR XYiåHQLD 9\GDYDWHĐa WDN DE\ PRKOR E\Ģ SRXåLWp YãHWNêPL
spôsobmi dojednanými v WRPWRþOiQNX
9\GDYDWHĐ je oprávnený preORåLĢUHVSGDĢSUHORåLĢ Dielo do NWRUpKRNRĐYHN jazyka SRGĐD
potreby 9\GDYDWHĐa, najmä do PDćDUVNpKR jazyka, ako i použiĢ preložené dielo všetkými
spôsobmi, uvedenými v WRPWRþOiQNX.
9\GDYDWHĐ je oprávnený spracovaĢ Dielo, vykonaĢzmeny a úpravy Diela, ako i GRNRQþLĢ
Dielo, použiĢ Dielo pre vytvorenie nového diela a zaradLĢ Dielo do databázy SRGĐD
XVWDQRYHQLD$= YWODþHQHMDMHOHNWURQLFNHMSRGREH YãHWNRSRGĐDYRĐného uváženia
9\GDYDWHĐD
9\GDYDWHĐovi je oprávnený k verejnému prenosu Diela (vrátane sprístupnenia Diela
SURVWUHGQtFWYRPSRþtWDþRYHMVLHWH,QWHUQHW, a WRQDDNRPNRĐYHNZHERYRPVtGOH a verejne
Dielo Y\VWDYRYDĢ a Y\NRQDĢ Då$= .
9\GDYDWHĐ je oprávnený na použitie Diela všetkými spôsobmi uvedenými v WRPWRþOiQNX
DMSUH~þHO\SURSDgácie Diela, Pracovného zošita þLLQêFKSUHGPHWRYYNWRUêFKEXGHDielo
]DKUQXWp DNR L SUH ~þHO\ YODVWQHM SUH]HQWiFLH a reklamy UHVS  RVRE\ XUþHQHM
9\GDYDWHĐRP. 9\GDYDWHĐMHQDMPlRSUiYQHQêSRXåLĢ'LHORSUH~þHO\UHNODP\D propagácie
v rôznych propagaþQêFKWODþRYLQiFKNDWDOyJRFKEXOOHWLQRFKSODJiWRFKOHWiNRFKDNRDM
v iných elektronických médiách a Y KURPDGQêFK LQIRUPDþQêFK SURVWULHGNRFK QRYLQ\
þDVRSLV\WHOHYt]LDUR]KODVLQWHUQHWDWć 
9\GDYDWHĐ VD]DYl]XMHSRXåtYDĢDielo tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu a hanlivému
nakladaniu, ktoré by malo za následok narušenie cti a dobrej povesti Autorov.
V rámci výkonu práv 9\GDYDWHĐa v zmysle tejto zmluvy Autori súhlasia so zásahom do ich
YêOXþQpKR RVREQRVWQpKR SUiYD QD QHGRWNQXWHĐQRVĢ Diela za predpokladu, že 9\GDYDWHĐ
QHEXGHQDNODGDĢVDielom hanlivo s následkom narušenia cti alebo dobrej povesti Autorov.
Autori sú oprávnení Y\NRQiYDĢ primeraný GRKĐDGQDGQDNODGDQtPV ich Dielom.
9\GDYDWHĐovi MHRSUiYQHQêSRXåLĢ'LHOR v neobmedzenom rozsahXSRGĐDXVWDQRYHQLD
67 ods. 1) AZ (vecnom i územnom) po dobu, trvania autorských práv.
2SUiYQHQLD9\GDYDWHĐD na použitie, vydanie a rozširovanie Diela SRGĐDWHMWR]POXY\V~
výhradné, Autori teda nesmú GDĢSULYROHQLHQDSRXåLWLHY\GDQLHDrozširovanie Diela inej
osobe a sami sa takéhoto konania zaväzujú ]GUåDĢ Využitie RSUiYQHQt9\GDYDWHĐD je jeho
právom, a QLHSRYLQQRVĢRX
9\GDYDWHĐ je oprávnený poskytn~Ģ sublicenciu ako aj k postúSLĢ licenciu na tretiu osobu.
3UiYQH~NRQ\NWRUêPLEXGH9\GDYDWHĐSRVN\WRYDĢVXEOLFHQFLXDOHERSRVWXSRYDĢOLFHQFLX
QHPXVLDE\ĢY\NRQDQpY písomnej forme.
Všetky vyššie uvedené RSUiYQHQLD9\GDYDWHĐDVDY]ĢDKXM~WDNQDFHOp'LHORDNRL na jeho
MHGQRWOLYp þDVWL Oprávnenie SRXåtYDĢ 'LHOR VS{VREPL GHILQRYDQêPL Y WRPWR þOiQNX VD
Y]ĢDKXMH L na Dielo v jeho odvodenej /spracovanej, upravenej, zmenenej/ podobe, na
6

výsledok spojenia Diela s inými dielami, na nové dielo, ktoré vznikne na podklade Diela,
ako i na Dielo zmenené, resp. prepracované v ]P\VOHþOWHMWR]POXY\
4.18. Autori vyhlasujúåHYêVORYQHY\OXþXMú kolektívnu správu autorských práv.
4.19. 3RNLDĐ] tejto zmluvy alebo z AZ nevyplýva inak, vyššie uvedené RSUiYQHQLD9\GDYDWHĐD
trvajú po dobu trvania autorských práv.
4.20. V prípade, ak by bolo Y\YUiWHQpVSRORþQpWYUGHQLHR FKDUDNWHUH'LHODDNRVSRORþQpKRGLHOD
EXGH VD PDĢ ]DWR åH YãHWN\ Y\ããLH XYHGHQp RSUiYQHQLD 9\GDYDWHĐD VD SRYDåXM~ ]D
YêKUDGQpOLFHQFLHSRVN\WQXWp$XWRUPL9\GDYDWHĐRYLQDGREXWUYDQLDDXWRUVNêFKSUiYZa
odmenu za poskytnutie licencií VDEXGHSRYDåRYDĢRGPHQDGRMHGQDQiY þOWHMWR]POXY\
5.

PRÁVA A POVINNOSTI 9<'$9$7(ďA

5.1.

V\GDYDWHĐ je pri nakladaní s Dielom povinný GRGUåLDYDĢ výhradné osobnostné práva
Autorov SRGĐD8 AZ. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia tejto zmluvy, NWRUpRSUiYĖXM~
9\GDYDWHĐDN vykonaniu zásahov do Diela.
5.2. 9\GDYDWHĐ MH SRYLQQê štandardným spôsobom YLGLWHĐQH R]QDþLĢ WODþHQ~ SXEOLNiFLX
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 SRNLDĐ WR EXGH PRåQp R]QDþHQí VS{VRERP R]QDþHQLD SUH GDQê
spôsob šírenia obvyklým. VydaYDWHĐ MH RSUiYQHQê XYiG]DĢ pri informácii o autorských
právach aj svoj vlastný názov.
5.3. 9\GDYDWHĐ je povinný riadne vyhotovené a odovzdané Dielo SULMDĢ
5.4. 9\GDYDWHĐ je oprávnený UR]KRGQ~ĢRSRO\JUDILFNRPVSUDFRYDQtDiela, Pracovného zošita
alebo iného predmetu, v ktorom bude Dielo zahrnuté. 9\GDYDWHĐ MH QDMPl RSUiYQHQê
UR]KRGQ~ĢR IRUPiWHGUXKXSDSLHUDYl]E\WHFKQLNHWODþHD grafickej úprave vnútra i obalu
všetkých hmotných QRVLþRY, ktorých obsahom bude Dielo. 9\GDYDWHĐ je oprávnený ]YROLĢ
iba takú úpravu, ktorá by Dielo neznehodnocovala.
5.5. 9\GDYDWHĐ je oprávnený RGVWUiQLĢ formálne nedostatky Diela vo vlastnom mene a na
YODVWQ~]RGSRYHGQRVĢ2 týchto nedostatkoch a spôsobe ich odstránenia je však 9\GDYDWHĐ
povinný Autorov EH]RGNODGQHLQIRUPRYDĢ.
Odovzdaním hmotného substrátu, na ktorom bude Dielo zachytené, sa tento stáva
5.6.
bezodplatne vlastníctvom 9\GDYDWHĐa.
5.7. Nezávisle od autorskej korektúry je 9\GDYDWHĐ zodpovedný ]DULDGQHY\NRQDQLHUHGDNþQHM
DWODþLDUHQVNHMNRUHNW~U\Y\GDQLDDiela.
5.8. 9\GDYDWHĐ sa ]DYl]XMHEH]SODWQHSRVN\WQ~ĢAutorom 3 ks autorVNêFKYêWODþNRY] každého
vyrobeného nákladu vydania.
5.9. 9\GDYDWHĐ MHRSUiYQHQêGRPiKDĢVDRFKUDQ\autorských práv v zmysle ustanovenia § 58 a
nasl. AZ.
5.10. 3UL UHDOL]iFLL WHMWR ]POXY\ MH 9\GDYDWHĐ RSUiYQHQê VSROXSUDFRYDĢ V DNRXNRĐYHN WUHĢRX
oVRERXSRGĐDYODVWQpKRXYiåHQLD
6.
6.1.

PRÁVA A POVINNOSTI AUTOROV

Autori sa zaväzujú SRVN\WQ~Ģ9\GDYDWHĐovi YãHWNXV~þLQQRVĢSRWUHEQ~SUHQDSOQHQLH~þHOX
tejto zmluvy, použitie Diela dojednanými spôsobmi a výkon práv 9\GDYDWHĐa, ktoré touto
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

zmluvou nadobudol a zaväzujú VD]GUåDĢ DNpKRNRĐYHN NRQDQLD NWRUp E\ PRKOR RKUR]LĢ
DOHERREPHG]LĢYêNRQNWRUpKRNRĐYHN]SUiY9\GDYDWHĐa, nadobudnutých touto zmluvou.
3RNLDĐR WR9\GDYDWHĐAutorov požiada, sú Autori oprávnení Y\NRQDĢautorskú korektúru
svojho Diela najneskôr 15 GQt SUHG WODþRYRX X]iYLHUNRX NWRUHM WHUPtQ VD 9\GDYDWHĐ
zaväzuje Autorom YþDV R]QiPLĢ Autori sú však oprávnení XVNXWRþQLĢ LED WDNp ]PHQ\
Diela, ktoré u 9\GDYDWHĐa QHY\YRODM~SRWUHEXY\QDORåLĢQHSULPHUDQpQiNODG\ a ak sa nimi
nezmení povaha Diela1HSULPHUDQêPLQiNODGPLVDEXG~SRYDåRYDĢQiNODG\SUHY\ãXM~FH
sumu 300,- euro /slovom tristo euro/. Odmena za prípadnú autorskú korektúru je obsiahnutá
v autorVNHMRGPHQHXYHGHQHMYþOiQNXRGVWHMWR]POXY\
Autori sa zaväzujú E\ĢYUiPFLVYRMLFKPRåQRVWtV~þLQQí pri propagácii Diela, Pracovného
]RãLWD þL LQpKR SUHGPHWX Y ktorom bude Dielo zahrnuté, pri ich zavádzaní do praxe
a QiVOHGQRP RYHURYDQt SRXåtYDQLD Y SUD[L QDMPl VD DNWtYQH ]~þDVWĖRYDĢ RGERUQêFK
seminárov pre XþLWHĐRY]iNODGQêFKãN{O Termíny a miesto konaní odborných seminárov
EXG~XUþHQpSRY]iMRPQHMGRKRGHV Metodicko-pedagogickým centrom.
Autori sa zaväzujú SRGREX~þLQQRVWLWHMWR]POXY\QHY\WYRULĢSUHWUHWLXRVREXLQpGLHOR
NWRUp E\ EROR SRNUDþRYDQtP UR]ãtUHQtP þL VNUiWHQtP 'LHOD  UHVS NWRUp by na Dielo
nadväzovalo alebo malo obdobné zameranie. Autori sa zaväzujú SRGREX~þLQQRVWLWHMWR
zmluvy QHSRGLHĐDĢ QD Y\WYRUHQt LQpKR GLHOD NWRUp E\ YR Y]ĢDKX N Dielu mohlo
SUHGVWDYRYDĢ NRQNXUHQFLX D mohlo by s predmetom, v ktorom bude Dielo zahrnuté,
V~ĢDåLĢ SUípadne by predaj predmetu, v ktorom bude Dielo zahrnuté, mohlo negatívne
RYSO\YQLĢ
Autori súhlasia s WêPDE\9\GDYDWHĐY V~YLVORVWLVR]YHUHMQHQtPDNpKRNRĐYHNSUHGPHWX
v ktorom bude Dielo zahrnuté, uviedol a zverejnil o Autoroch i informácie o ich osobe
PHQRSULH]YLVNR VWUXþQê profesijný životopis, vrátane podobizne Autora. Zverejnenie
pravdivých a primeraných informácií o Autoroch a vhodnej podobizne Autorov sa nebude
SRYDåRYDĢ]D]iVDKGRosobnostných práv. Tento súhlas so zásahom do osobnostných práv
nemôžu Autori RGYRODĢ
Autori sa zaväzujú SUHG RGRY]GDQtP 'LHOD 9\GDYDWHĐRYL Y\KRWRYLĢ VL NySLH Diela za
~þHORPYêNRQXMHho práva na prístup k Dielu.
Autori v V~ODGHVR]iNþ=]o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasia so spracovaním svojich
osobných údajov v UR]VDKXPHQRSULH]YLVNRGiWXPQDURGHQLDURGQpþtVORD bydlisko, a to
YêOXþQHY súvislosti s uzavretím a realizáciou tejto zmluvy. Autori nesúhlasia, aby bolo ich
URGQp þtVOR ]YHUHMQHQp D WHQWR ~GDM MH RSUiYQHQê VSUDFRYDĢ YêOXþQH 9\GDYDWHĐ SUH MHKR
interné potreby.
7.

7.1.
7.2.

7.3.

759$1,($8.21ý(1,(=0/89<

7iWR]POXYDVDX]DWYiUDQDGREXXUþLW~3ODWQRVĢD ~þLQQRVĢQDGRE~GDWiWR]POXYDGĖRP
jej podpisu oboma zmluvnými stranami SULþRP ~þLQQRVĢ tejto zmluvy NRQþt XSO\QXWtP
doby trvania autorských práv.
Túto zmluvu je pred uplynutím doby, na ktorú je uzatvoreQi PRåQp XNRQþLĢ MHGLQH
vzájomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od tejto zmluvy v zmysle ods. 7.3.
WRKWRþOiQNX Pred uplynutím doby, na ktorú je táto zmluva uzatvorená, ju nie je možné
MHGQRVWUDQQHY\SRYHGDĢ
2GWHMWR]POXY\MHPRåQpRGVW~SLĢ 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) QHSUDYGLYRVĢ NWRUpKRNRĐYHN ] 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
þO  RGV 8. a 2.9. tejto zmluvy/, (4) SRUXãHQLH þO  RGV 5. tejto zmluvy, (5)
RSDNRYDQpSRUXãHQLHþORGVWHMWR]POXY\
7.3.1.2.9\GDYDWHĐa (1) QHXPRåQHQLHY\NRQDĢULDGQXDXWRUVN~NRUHNW~UXD imprimatur diela , ak by
sa tým dielo výrazne znehodnotilo.
7.3.2. od tejto zmluvy je 9\GDYDWHĐ oprávnený RGVW~SLĢL v prípade, ak Pracovnému zošitu nebude
udelená VFKYDĐRYDFLD alebo RGSRU~þDFLD doložka, resp. ak už udelená VFKYDĐRYDFLD alebo
RGSRU~þDFLD GRORåND VWUDWt ~þLQQRVĢ a MHM ~þLQQRVĢ QHEXGH GR 90 GQt SUHGĎåHQi, ako
i v prípade, ak nebude udelený súhlas s vykonanými zmenami SRGĐDþORGV8. a 2.9.
tejto zmluvy,
7.3.3. RGVW~SHQLHRG]POXY\PXVtE\Ģ Y\NRQDQp Y StVRPQHM IRUPH PXVt E\Ģ GRUXþHQp GUXKHM
]POXYQHMVWUDQHDPXVtYĖRPE\ĢXYHGHQêG{YRGRGVW~SHQLDVRGYRODQtPQDNRQNUpWQH
ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné,
7.3.4. odVW~SHQtPRGWHMWR]POXY\VD]POXYD]UXãtPRPHQWRPGRUXþHQLDR]QiPHQLDRRGVW~SHQt
druhej zmluvnej strane,
7.3.5. v prípade, ak od tejto zmluvy odstúpia Autori YåG\ VD PXVt MHGQDĢ R VSRORþQê SRVWXS
všetkých Autorov) po zverejnení, vydaní Pracovných zošitov, resp. inej publikácie þL
predmetu, v ktorom bude Dielo zahrnuté, sú títo za podmienky splnenia ustanovenia ods.
7.4 WRKWR þOiQNX RSUiYQHQí SRQHFKDĢ VL FHO~ RGPHQX NWRUi im už bola zo strany
9\GDYDWHĐa vyplatená.
7.4. 9SUtSDGHXNRQþHQLDWHMWR]POXY\]DNpKRNRĐYHNdôvodu po zverejnení, vydaní, verejnom
SUHQRVHþLLQRPYHUHMQRPSRXåLWt predmetu, v ktorom bolo Dielo zahrnuté, QHEXGH PDĢ
WiWRVNXWRþQRVĢYRY]ĢDKXN 3. osobami objednaným, už vyhotoveným þLrozširovaným
rozmnoženinám DNêFKNRĐYHN predmetov, v ktorých je Dielo zahrnuté, vplyv na oprávnenia
9\GDYDWHĐa XYHGHQpYþO4., þORGV4., 5.5., 5.9., 5.10, 6.5., 6.7., þO a þOtejto
zmluvy. Nárok Autorov na ich odmenu z predajnej ceny rozmnoženín Pracovných zošitov
nebude odstúpením od zmluvy dotknutý. Oprávnenie k verejnému prenosu Diela
v DNHMNRĐYHNL spracovanej podobe, ako i predmetu, v ktorom bude Dielo DOHERMHKRþDVĢ 
zahrnuté, RVWiYD]DFKRYDQpDMSRXNRQþHQtWHMWR]POXY\
8.
8.1.
8.2.

8.3.

632/2ý1e$=È9(5(ý1e867$129(1,$

Táto zmluva nadobúda plDWQRVĢD~þLQQRVĢGĖRPMHMSRGSLVXRERPD]POXYQêPLVWUDQDPL
ÒþDVWQtFLWHMWR]POXY\ VDGRKRGOLåHYãHWN\VNXWRþQRVWLRKĐDGRPSOQHQLDWHMWR]mluvy, ako
i DNpNRĐYHN]PHQ\ NRQWDNWQêFK D iných dôležitých údajov VL EXG~ R]QDPRYDĢ StVRPQH,
elektronickou poštou na e-mailové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ako i formou
GRSRUXþHQêFK ]iVLHORN V GRUXþHQNRX. Dôsledky neaktuálnosti kontaktných a iných
dôležitých údajov idú na vrub WRKR ~þDVWQtND ]POXY\, ktorá VL LQIRUPDþQ~ SRYLQQRVĢ
nesplnil.
Písomnosti zasielané v súvislosti s plnením jednotlivých ustanovení tejto zmluvy sa budú
SRYDåRYDĢ ]D GRUXþHQp L PiUQ\P XSO\QXWtP RGEHUQHM OHKRW\ QD SRãWH SRGĐD SRVOHGQHM
známej NRUHãSRQGHQþQHM DGUHV\ ~þDVWQtND ]POXY\, ktorému MH StVRPQRVĢ DGUHVRYDQi
PíVRPQRVWL VD EXG~ SRYDåRYDĢ ]D GRUXþHQp L v prípade, ak tieto ich adresát odmietol
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SUHY]LDĢ D to momentom odmietnutia, ako i v prípade, ak bude adresát neznámy, a to
PRPHQWRPY\]QDþHQLDWHMWRVNXWRþQRVWLQDREiONHStVRPQRVWL.
8.4. Lehoty stanovené v tejto zmluvH ]DþtQDM~ SO\Q~Ģ GĖRP QDVOHGXM~FLP SR XGDORVWL
UR]KRGXM~FHMSUH]DþLDWRNSO\QXWLDOHKRW\
8.5. 9 SUtSDGH SRUXãHQLD ]POXYQêFK SRYLQQRVWt þL SRYLQQRVWt Y\SOêYDM~FLFK ]R ]iNRQD Pi
GRWNQXWiVWUDQDSUiYRGRPiKDĢVDQiKUDG\ãNRG\NWRUiMHMYV~YLVORVWLVSRUXãHQtP 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 SRGĐD2EFKRGQpKR]iNRQQtNDdohodli åHLFK]iYl]NRYêY]ĢDKVD
bude spravoYDĢXVWDQRYHQLDPL2EFKRGQpKR]iNRQQtND=POXYQpY]ĢDK\QHXSUDYHQpWRXWR
zmluvou sa v ostatnom riadia platným Autorským zákonom, Obchodným zákonníkom,
2EþLDQVN\P]iNRQQtNRP(v uvedenom poradí) a inými príslušnými právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike.
8.7. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stanú v EXG~FQRVWL QH~þLQQêPL,
QHY\NRQDWHĐQêPL DOHEREXG~NRPSHWHQWQêPRUJiQRPY\KOiVHQp]DQHSODWQpQHEXGHPDĢ
WiWRVNXWRþQRVĢYSO\YQDSODWQRVĢY\NRQDWHĐQRVĢ DOHER~þLQQRVĢćDOãtFKXVWDQRYHQttejto
]POXY\ 3RNLDĐ WR EXGH PRåQp a SRNLDĐ VD ]POXYQp VWUDQ\ StVRPQH QHGRKRGQ~ LQDN,
QH~þLQQpQHY\NRQDWHĐQp alebo neplatné ustanovenia tejto zmluvy sa nahradia zákonnou
~SUDYRXþRQDMYLDF]RGSRYHGDM~FRXY{OLVWUiQSULX]DYUHWtWHMWR]POXY\
8.8. Táto zmluva oKĐDGRP SUHGPHWX MHM SOQHQLD UXãt D QDKUiG]D YãHWN\ SUHGFKiG]DM~FH
GRMHGQDQLD~þDVWQtNRYWHMWR]POXY\WDNY ústnej ako i písomnej forme.
8.9. 7~WR ]POXYX MH PRåQp PHQLĢ OHQ SR GRKRGH ]POXYQêFK VWUiQ D WR StVRPQH IRUPRX
FKURQRORJLFN\RþtVORYDQêFKGRGDWNRYNWHjto zmluve.
8.10. T~WR]POXYXX]DWYiUDM~MHM~þDVWQtFLVORERGQHYiåQHXUþLWHD]UR]XPLWHĐQHWHGDWDNDE\
YEXG~FQRVWLQHY]QLNOLåLDGQHSRFK\EQRVWLRWRPþRFKFHOLMHMREVDKRPY\MDGULĢ]POXYX
neuzatvárajú v rozpore s poctivým obchodným stykom, zmluvu si SUHþtWDOL MHM REVDKX
SRUR]XPHOLV~KODVLDVQtPQD]QDNþRKRMXYODVWQRUXþQHSRGSLVXM~
8.11. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Autori dostanú po jednom
vyhotovení a 9\GDYDWHĐdve vyhotovenia.

V %UDWLVODYHGĖD.................2020

V %UDWLVODYHGĖD....................... 2020

__________________________

___________________________

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

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

v PHQHVSRORþQRVWLNRQiNRQDWHĐ
.........................................

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