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Zmluva o použití diela podľa § 65 a násl. zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 
1. Zmluvné strany: 

1.1. Autor:                  Mgr. Peter Knapík 
Sídlo:      
Dátum narodenia:     
Bankové spojenie:   
IBAN:    

 

1.2. Objednávateľ: Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o., Predná Hora 
Sídlo:   Muránska Huta, časť Predná Hota č. 126, 049 01 Muráň 
Zastúpený:  Mgr. PhDr. Vladimír Stanislav PhD., MPH 
IČO:   37954920 
IČ DPH:  SK2022037215 
Bankové spojenie:  VÚB a.s., Revúca 
Číslo účtu:   55237582/0200 
IBAN:   SK80 0200 0000 0000 5523 7582 
Registrácia:   Krajský úrad B. Bystrica pod č. OVVS/NO-39/2005  

                                    
2. Predmet zmluvy:  

Autor touto zmluvou udeľuje súhlas objednávateľovi na použitie diela (ďalej len „licencia“) v rozsahu 
a na účely ďalej vymedzené v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť autorovi za udelenie 
licencie k dielu a k aktuálnym doplňujúcim zmenám, doplneniam a opakovanému použitiu odmenu vo 
výške a za podmienok ustanovených touto zmluvou. 
 
Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie autorský text (písomné podklady - prezentácie vrátane 
súvisiacich dodaných materiálov podľa určenia autora) k slovne predneseným dielam (vykonaniu 
prednášky) v súlade s § 65 a násl. autorského zákona v rámci projektu „Celostný manažment 
adiktologických služieb v OLÚP n.o. Predná Hora so zameraním na cielenú prevenciu (selektívnu 
a indikovanú) rodín s deťmi a mládežou“ realizovaného OLÚP, n.o., Predná Hora a MZ SR, 
Bratislava (t.č. žiadosťou o dotáciu na daný projekt) na tému: Rodinná terapia v liečbe závislosti. 

 
3. Licencia 

Okamihom odovzdania/vykonania diela udeľuje autor objednávateľovi v súlade s ust. § 65 a nasl. 
zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 
v znení neskorších predpisov súhlas (ďalej len „licencia“) na použitie diela spôsobmi uvedenými  
nižšie v tomto článku, v neobmedzenom rozsahu a na neobmedzenú dobu za odplatu uvedenú ďalej 
v tejto zmluve. Licencia udelená autorom podľa tohto článku je nevýhradná. 
Autor udeľuje objednávateľovi licenciu na použitie diela nasledovnými spôsobmi: 
a) vyhotovenie rozmnoženiny diela; 
b) verejné rozširovanie diela alebo jeho rozmnoženiny akoukoľvek formou; 
c) spracovanie a adaptáciu diela; 
d) verejný prenos diela. 

 
4. Autorský honorár: 

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi autorský honorár vo výške: 30,00 EUR / hodinu 
prezentácie diela, slovom: Tridsať eur za 1 hodinu prezentácie 

4.2. Autorský honorár bude vyplatený najneskôr do 30 dní po odprednášaní poslednej prednášky na 
účet Autora uvedeného v Zmluvných stranách. 

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že autorský honorár zdaní zrážkovou daňou vo výške 19 % pri jeho 
výplate a bude postupovať v zmysle ustnovenia §43 ods. 3 písm. h) zákona č. 595/2003 Z.z. 
o dani z príjmu. 
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5. Dátum a miesto plnenia  
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o., Predná Hora, obdobie od 12.10.2021 – 31.12.2021. 
Najneskôr po odprezentovaní poslednej prednášky v období od 12.10.2021 – 31.12.2021 je autor 
povinný predložiť zoznam – dátumy realizovaných prednášok a počet hodín odprezentovaných 
prednášok za dané obdobie. 
 

6. Ďalšie dohodnuté podmienky: 
Autor sa zaväzuje predložiť elektronické podklady k dielu účastníkom prednášky a odovzdať ich 
objednávateľovi. Autor udeľuje súhlas na použitie diela vyhotovením rozmnoženiny diela pre 
účastníkov prednášky a to vrátane zaslania diela účastníkom v elektronickej podobe. Autor udeľuje 
objednávateľovi nevýhradnú licenciu. Autor udeľuje objednávateľovi licenciu na použitie tohto diela 
na všetky prednášky vykonané k dohodnutému dielu.   

 
7. Vo veciach touto zmluvou výslovne neupravených sa postupuje podľa príslušných ustanovení 

Autorského zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
8. Zodpovednosť za obsahovú a vecnú stránku diela znáša autor. 
 
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zásady vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe 
takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) v spojitosti so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 
Zhotoviteľ sa v zmysle GDPR a zákona o ochrane osobných údajov zaväzuje: 
- rešpektovať autorské práva k materiálom poskytnutým od objednávateľa,  
- vynášať údaje, zariadenia a iné materiály patriace objednávateľovi z priestorov objednávateľa len 

s písomným súhlasom objednávateľa,  
- počas výkonu prác v priestoroch objednávateľa rešpektovať všetky administratívne a prevádzkové 

dokumenty objednávateľa, ak nie je v zmluve dohodnuté inak,  
- v prípade styku zhotoviteľa s osobnými a chránenými údajmi spracúvanými v prostredí 

objednávateľa vrátane osobných údajov pacientov, ktorým je v prostredí OLÚP n.o. poskytovaná 
zdravotná starostlivosť a zdravotnej dokumentácie, zaradených do osobitnej kategórie osobných 
údajov, je povinnosťou zhotoviteľa zachovávať mlčanlivosť a to aj po ukončení platnosti zmluvy, 
na základe „zákona“, 
zabezpečiť poučenia zamestnancov zhotoviteľa, ktorí vykonávajú činnosti pre objednávateľa 
vyplývajúce zo zmluvných záväzkov. 

 
10. Táto zmluva je napísaná v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 1 vyhotovení. 
 
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpisujú, nakoľko vyjadruje ich slobodnú, určitú a vážnu vôľu prejavenú bez nátlaku, 
v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 
12. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
 
 
V Prednej Hore, dňa 11.10.2021 
 
Autor       Objednávateľ 

 
__________________     __________________     


