
Zmluva o dielo s licen!nou zmluvou !. 15032021 

uzatvorená pod!a § 631 a nasl. zákona ". 40/1964 Zb. Ob"iansky zákonník v znení 
neskor#ích predpisov v spojení s príslu#n$mi ustanoveniami zákona ". 185/2015 Z.z. 

Autorsk$ zákon v znení neskor#ích predpisov 

medzi zmluvn$mi stranami 

Objednávate":  Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavsk# kraj 
(KOCR Trnavsk# kraj) 

So sídlom: Starohájska 6868/10, 917 01 Trnava 

I!O:  52285758 
Zastúpen": Ing. Pavol Kalman, predseda 
Zapísaná v Registri oblastn"ch organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a 
v"stavby Slovenskej republiky #. 07077/2019/SCR  
V zastúpení: Ing. Pavol Kalman, predseda 
Kontaktná osoba:  Mgr. $ubica Mildeová, odborn" referent,  

mildeova.lubica@trnava-vuc.sk, 
tel. #. 0915 785 091 

(%alej ako „Objednávate!“ alebo „Nadobúdate!“) 

a 

Autor (meno a priezvisko):   
Naroden#/á (dátum):  

Adresa:  

Bankové spojenie:   
Kontakt (mail a telefón):  

(%alej ako  „Autor!) 

I. Úvodné ustanovenia 
1. D%a 28.12.2020 vyhlásil Objednávate& pod&a § 847 zákona #. 40/1964 Zb. Ob#iansky

zákonník v znení neskor'ích predpisov verejnú neanonymnú sú(a) na návrh
risografík na tému Trnavsk" kraj príbehov (*alej ako „sú(a)“). Cie&om sú(a)e bolo :
a) vytvorenie signovanej autorskej kolekcie (5-15 grafík) vytla#enej technikou
risografie v maximálnom náklade 200 ks,
b) podpora náv'tevnosti turistick"ch informa#n"ch centier (TIK), v ktor"ch budú
risografiky vystavované a ponúkané na predaj,
c) kolekcia a v"nosy z jej predaja budú slú)i( na podporu a propagáciu cestovného
ruchu v Trnavskom kraji a podporu kreatívneho priemyslu po#as obdobia pandémie.

2. Na základe vyhodnotenia návrhov predlo)en"ch do sú(a)e pod&a predchádzajúceho
odseku odbornou komisiou na to zriadenou sa návrh Autora stal jedn"m z ví(azn"ch
návrhov.

Kateřina Tesařová
20.1. 1994, Přerov, Česká republika

Trnavská 3, Bratislava, 831 04, Slovensko

SK6511000000002931422948    Tatra banka
carpenter.katerina@gmail.com, +420777967373



3. V #estnom prehlásení, ktoré autor podpísal a spolu s dielom Objednávate&ovi  dodal, sa
autor zaviazal, )e v prípade v"hry uzavrie s organizátorom sú(a)e zmluvu o dielo a
licen#nú zmluvu. Takisto sa zaviazal, )e v dohodnutom #ase dodá grafické podklady
pod&a technick"ch 'pecifikácií vybraného risografického 'túdia a finálne diela bude
ru#ne signova(. V nadväznosti na vy''ie uvedené Objednávate& a Autor uzatvárajú túto
Zmluvu o dielo s licen#nou zmluvou tak, ako je *alej uvedené.

II. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Autora zhotovi( pre Objednávate&a dielo v rozsahu
a pod&a 'pecifikácie uvedenej v #l. III. tejto zmluvy a poskytnú( Objednávate&ovi v"hradnú
licenciu na u)ívanie diela v rozsahu a za podmienok uveden"ch v #l. IV. tejto zmluvy
a záväzok Objednávate& zhotovené dielo prevzia(, u)íva( v súlade s dohodnut"mi
podmienkami a zaplati( za% Autorovi dohodnutú odmenu.

III. $pecifikácia diela a podmienky zhotovenia 

1. V rámci sú(a)e uvedenej v #l. I tejto zmluvy Autor vypracoval a predlo)il  
Objednávate&ovi dielo - v"tvarn" návrh risografiky na tému Trnavsk" kraj príbehov, 
zaraden" do sú(a)e pod poradov"m #. 324 (*alej ako „dielo!).

2. Autor sa t"mto zaväzuje, )e do 20.04.2021 dodá Objednávate&ovi grafické podklady 
pre tla# diela technikou risografie v súlade s technickou 'pecifikáciou vybraného 
risografického 'túdia, ktorá je sú#as(ou tejto zmluvy ako príloha #. 1.

3. Autor sa zaväzuje, )e do 20.04.2021 dodá Objednávate&ovi zárove% aj krátky popis 
svojho autorského profilu v rozsahu minimálne 100 a maximálne 250 slov a príbeh
k svojmu ví(aznému dielu v rozsahu minimálne 100 a maximálne 250 slov. Táto 
textová #as( bude uverejnená v sprievodnom liste v kolekcii 15 – t"ch risografík na 
samostatnom liste a taktie) pri ka)dom v"tla#ku diela na samostatnom papieri na 
zadnej strane diela.

4. Autor dodá grafické a textové podklady v zmysle predchádzajúceho odseku 
Objednávate&ovi elektronicky v digitálnej podobe vo formáte pdf / ai, na adresu 
mildeova.lubica@trnava-vuc.sk

5. Podklady predlo)ené do tla#e v zmysle odseku 2 a 3 tohto #lánku budú posúdené 
podpredsedom odbornej komisie, ktorá sú(a) vyhodnocovala -   Mgr. Art. Róbertom 
Par'om - grafick"m dizajnérom a v prípade nedostatkov vrátené Autorovi na 
dopracovanie. Autor sa v takom prípade zaväzuje dopracova( grafické podklady pre 
tla# v zmysle pripomienok bezodkladne, najneskôr do 5 dní od obdr)ania pripomienok.

!" Následne Objednávate& po'le podklady pre v"robu diela technikou risografie 
risografickému 'túdiu a oboznámi bezodkladne Autora elektronicky s kontaktn"mi 
údajmi daného 'túdia, kde bude ma( Autor k dispozícii online konzultácie v rozsahu 1 
hodiny s dan"m risografick"m 'túdiom na prípadné konzultácie pre finálny v"stup 
diela. Konzultácie budú zah+%a( aj skú'obné nátla#ky od risografického 'túdia pod&a 
potreby, Autor tak bude ma( mo)nos( posúdi( a schváli( finálny v"stup diela do tla#e 



technikou risografie teda Autor schváli v komunikácii s risografick"m 'túdiom dielo 
pred realizáciou na základe dohody, formou náh&adu/fotky. V"tla#ky budú o#íslované 
risografick"m 'túdiom.#

7. Po obdr)aní finálny grafick"ch podkladov pre tla# v potrebnej kvalite a odsúhlasení 
finálneho v"stupu pod&a ods. 6 tohto #lánku  Objednávate& zabezpe#í  vytla#enie diela 
technikou risografie v maximálnom po#te do 200 ks a následne ich doru#í  Autorovi, 
ktor" sa zaväzuje ka)d" v"tla#ok diela  ru#ne signova(. Dielo  bude Autorovi vzh&adom 
na aktuálnu situáciu zaslané po'tov"m kuriérom najneskôr do 31.05.2021 a ten/tá sa 
zaväzuje  signované v"tla#ky diela zasla( spä( na náklady Objednávate&a alebo po 
dohode prinies( osobne na adresu Objednávate&a (KOCR Trnavsk" kraj, Starohájska 
10, 917 01 Trnava) najneskôr do 20.06.2021. Zárove% si autor mô)e ponecha( 3 ks 
nátla#kov s prv"mi poradov"mi #íslami. 

8. Signované dielo bude samostatne ale aj formou kolekcie spolu s dielami ostatn"ch 
autorov (celkovo 15 rôznych diel) vystavené a predávané v turistick"ch informa#n"ch 
centrách na území Trnavského kraja, kde si ho budú môc( náv'tevníci pozrie( 
a zakúpi(. 

9. Dielo sa bude pou)íva( aj na externú komunikáciu (Objednávate& je oprávnen" dielo 
v podobe signovan"ch v"tla#kov predáva( aj prostredníctvom vlastného e-shopu), na 
webe a prípadne aj v tla#enej forme na propagáciu aktivít KOCR Trnavsk" kraj.  

10. Dielo bude zhotovené v súlade s po)iadavkami a  podmienkami zverejnen"mi vo 
vyhlásenej sú(a)i. 

11. Autor zodpovedá za to, )e dielo vykonal osobne, samostatne (nie v rámci 
spoluautorstva), )e dielo je  originálne, vytvorené vlastnou tvorivou du'evnou 
#innos(ou autora  a nezasahuje do práv a oprávnen"ch záujmov tretieho subjektu. 

12. Autor sa zaväzuje plni( svoje záväzky z tejto zmluvy riadne, v#as, za podmienok 
dohodnut"ch v tejto zmluve a stanoven"ch v sú(a)i, a to s maximálnou odbornou 
starostlivos(ou a pozornos(ou. 

IV. Licencia na pou%itie diela 

1.Autor sú#asne v súlade s § 65 a nasl. zákona #. 185/2015 Z.z. Autorsk" zákon v znení 
neskor'ích predpisov t"mto ude&uje Objednávate&ovi ako Nadobúdate&ovi v"hradnú 
licenciu – súhlas na pou)itie diela (*alej ako „licencia!) najmä nasledovn"m spôsobom: 
1. Uvedenie diela na verejnosti verejn$m vystavením originálu diela a jeho rozmno&enín,  
2. Neobmedzené pou&ívanie a reprodukcia diela pri propagácii v online komunikácii,  
3. Obmedzené pou&ívanie a reprodukcia diela pri propagácii v tla"enej podobe a to 
v maximálnom po"te do 200 ks, 

4. verejné roz#irovanie diela a jeho rozmno&enín, vrátane odplatného prevodu vlastníckeho 
práva k rozmno&eninám diela  a spojenie diela s in$m dielom. 

2.Licencia sa ude&uje v neobmedzenom rozsahu, t.j. bez vecného, teritoriálneho a #asového 
obmedzenia. 



3.Licencia sa ude&uje ako v"hradná licencia, t.j. Autor nemô)e udeli( licenciu na pou)itie 
diela  tretej osobe a sú#asne je sám povinn" zdr)a( sa pou)itia diela spôsobom, na ktor" 
bola v"hradná licencia udelená. 

4.V súlade s podmienkami uveden"mi v sú(a)i sa zmluvné strany dohodli )e odmena za 
poskytnutie licencie v rozsahu tohto #lánku je zahrnutá v odmene uvedenej v #l. V. ods. 1 
tejto zmluvy. 

5.V prípade zániku Nadobúdate&a prechádza licencia na právneho nástupcu. 
6.Nadobúdate& je v prípade potreby oprávnen" udeli( tretej osobe súhlas na pou)itie diela 

(sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie. 
7.Pre vylú#enie ak"chko&vek pochybností, príjem z predaja rozmno)enín diela (signovan"ch 

v"tla#kov) je príjmom Objednávate&a. Finan#né nároky Autora z tohto titulu sú 
vysporiadané vyplatením odmeny pod&a #l. V. tejto zmluvy a Autor si z tohto titulu nebude 
vo#i Objednávate&ovi nárokova( )iadne *al'ie plnenia. 

V. Odmena 

1. Objednávate& uhradí Autorovi odmenu za v"ber diela  v sú(a)i pod&a #l. I tejto zmluvy a za 
poskytnutie licencie  pod&a #l. IV. tejto zmluvy v celkovej v"'ke 700,- & (slovom sedemsto 
eur). 

2. Objednávate& uhradí Autorovi odmenu pod&a predchádzajúceho odseku prevodom 
finan#n"ch prostriedkov v stanovenej v"'ke na ú#et Autora uveden" v záhlaví tejto zmluvy, 
a to najneskôr do 31.03.2021.   

3. Objednávate& sú#asne uhradí Autorovi odmenu za prípravu grafick"ch podkladov do tla#e 
v zmysle #l. III tejto zmluvy  vo v"'ke  300,- & (slovom tristo eur) do 15 dní od schválenia 
v"sledn"ch grafick"ch podkladov pre tla# . 

4. Táto odmena v sebe zah+%a v'etky náklady, ktoré Autorovi vzniknú v súvislosti so 
zhotovením diela v rozsahu pod&a #l. III. tejto zmluvy. 

  

VI. 'al(ie práva a povinnosti zmluvn#ch strán 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení tejto zmluvy spolupracova( a poskytova( si 
vzájomnú sú#innos(. 

2. Autor zodpovedá za plnenie zmluvy riadne a v#as v súlade s podmienkami dohodnut"mi 
v tejto zmluve resp. vypl"vajúcimi z príslu'n"ch právnych predpisov. 

3. V prípade, )e Autor bude postupova( na základe podkladov alebo po)iadaviek 
Objednávate&a, je povinn" upozorni( Objednávate&a na ich nevhodnos(, v opa#nom 
prípade, zodpovedá za 'kodu t"m spôsobenú, iba ak nevhodnos( t"chto podkladov 
nemohol zisti( ani pri vynalo)ení odbornej starostlivosti. 

4. V prípade, )e zo strany Autora nebudú dodr)ané vyhlásenia resp. povinnosti uvedené 
v #l. III. ods. 2-7 a 11 a v #l. IV. ods. 3, vznikne Objednávate&ovi právo uplatni( si vo#i 
Autorovi zmluvnú pokutu vo v"'ke 10% z celkovej odmeny  . Uplatnenie zmluvnej pokuty 
samo o sebe nebude ma( vplyv na zodpovednos( za 'kodu spôsobenú poru'ením 
povinnosti zo strany Autora. 

5. V prípade, )e sa Autor dostane do ome'kania s plnením zmluvy, vzniká Objednávate&ovi 
právo na zmluvnú pokutu vo v"'ke 10% z  odmeny . 

6. Autor má právo odstúpi( od tejto zmluvy v #asti udelenej licencie v prípade, ak 
Objednávate& nevyu)íva v"hradnú licenciu dohodnut"m spôsobom alebo v dohodnutom 
rozsahu, hoci je na to povinn" a to v tej #asti, ktorej sa poru'enie povinnosti t"ka. Takéto 
právo Autorovi v'ak nevznikne, ak je nevyu)ívanie licencie spôsobené okolnos(ami na 



strane Autora. Takéto právo na odstúpenie od zmluvy vznikne Autorovi najskôr po uplynutí 
jedného roka od dodania diela v celosti. 

7. Právo na odstúpenie od zmluvy pod&a predo'lého odseku mô)e Autor  uplatni( a) po tom,
#o písomne vyzval Objednávate&a, aby v primeranej lehote od doru#enia v"zvy túto
licenciu vyu)il, a Objednávate& ju napriek tejto v"zve nevyu)ije. Autor pri tom postupuje
v súlade s § 73 zákona #. 185/2015 Z.z. Autorsk" zákon v znení neskor'ích predpisov.

8. Objednávate& má právo odstúpi( od tejto zmluvy v prípade poru'enia zmluvy Autorom, ak
Objednávate& vyzval Autora na nápravu a ten ani v lehote poskytnutej mu
Objednávate&om nápravu nezabezpe#il. V prípade záva)ného alebo opakovaného
poru'enia zmluvy zo strany Autora je Objednávate& oprávnen" odstúpi( od zmluvy aj bez
predo'lej v"zvy.

VII. Závere!né ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnos( d%om jej podpisu oboma zmluvn"mi stranami a ú#innos(
d%om nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona #. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám.

2. Neoddelite&nou sú#as(ou tejto zmluvy je príloha #. 1: technické 'pecifikácie vybraného
risografického 'túdia

3. Zmluvu je mo)né meni( alebo dop,%a( na základe dohody zmluvn"ch strán formou
písomn"ch dodatkov.

4. Vz(ahy medzi zmluvn"mi stranami vypl"vajúce z tejto zmluvy sa okrem ustanovení tejto
zmluvy spravujú slovensk"m právnym poriadkom, predov'etk"m príslu'n"mi
ustanoveniami zákona #. 185/2015 Z.z. Autorsk" zákon v znení neskor'ích predpisov a
zákona #. 40/1964 Zb. Ob#iansky zákonník v znení neskor'ích predpisov.

5. Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktor"ch dva si ponechá Objednávate& a jeden
Autor.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, )e si zmluvu dôkladne pre#ítali, porozumeli v'etk"m jej
ustanoveniami, táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vá)nej vôle na znak #oho ju
vlastnoru#ne podpisujú.

V Trnave d%a  15.03.2021  V............ d%a 

_______________________  __________________________ 
          Objednávate&         Autor 
      Ing. Pavol Kalman       (podpis) 
predseda KOCR Trnavsk" kraj 

V Bratislave dňa 15.3. 2021

Mgr. et Mgr. Kateřina Tesařová

v.r. v.r.
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￼

Príručka
tlače na Risografe
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￼

Risografia a risograf 

Risografia je tlačová technika, ktorá kombinuje 
rýchlosť a efektivitu moderných tlačiarní 
s autentickosťou a dojmom ručnej tlače. Risografy, 
špeciálne duplikátory, vyrába od 80-tych rokov 
japonská spoločnosť Riso Kagaku Corporation.

Ide o rýchly kopírovací stroj a zároveň digitálnu 
tlačiareň, ktorá tlačí jednou, dvomi sólovými 
farbami. Výsledok pripomína sieťotlač, preto je 
vhodný aj pre malé náklady umeleckej grafiky. 
Táto technika zažíva renesanciu v nezávislých 
vydavateľstvách na tlač fanzinov a grafických 
štúdiách pre umelecké projekty.
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Kópiu motívu stroj vypáli do jemnej fólie, ovinie ju 
okolo tlačového valca a tlačí cez ňu vloženú farbu, 
ako cez masku na papier. Pre viacfarebnú grafiku, 
musí papier prejsť cez risograf toľko krát, koľko 
farieb chceme použiť. 

Vďaka tomu, že RISO farby nie sú krycie, je možné 
ich kombináciou docieliť rôzne zaujímavé odtiene. 
Nedokonalosti a drobné chybičky tlače každej 
grafike dávajú jedinečný vzhľad a textúru. 
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Proces tlače

Podklad pre tlač

Následne sa vypáli do 
master fólie natiahnutej 

na vložený bubon 
zvolenej farby.

Tvorba mastra

Rotáciou bubna sa farba 
dostáva cez vypálené 

dierky v mastri na papier. 

Tlač

Grafika sa do risografu 
dostane oskenovaním 

alebo v digitálnej forme 
cez pripojený počítač.
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Papier
Risografy tlačia na formáty A2/A3/A4 a menšie. 
Ideálny je nenatieraný, drsnejší papier s vyšším 
volumenom a gramážou medzi 90-300gm2.

Maximálny formát papiera: 310 x 440 mm 
Maximálna plocha motívu: 210 x 297 mm (A4)

Motív bude umiestnený na stred papiera. 
Tlačiť sa bude maximálne 200 kópií grafiky. 
Každá hotová grafika bude číslovaná 
a signovaná ceruzkou. 
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Farby
Risograf využíva na tlač farby na báze sójového 
a ryžového oleja, ktoré sú polopriesvitné 
a schnú pomaly. Pri návrhu risografiky je na to 
potrebné myslieť a vyhnúť sa prekrývaniu 
veľkých súvislých plôch farby, ktoré by sa pri 
prechode risografom mohli rozmazať alebo 
rozniesť podávacím kolieskom, ktoré prechádza 
stredom papiera. Pri príliš farebne intenzívnych 
plochách môže tiež dôjsť k zvlneniu papiera. 
Preto pre plošný nános farby neprekračujte 
80-95% krytia. 

Je tiež dôležité vo vrchnej časti papiera 
(cca. 20 mm) použiť len čiastočne zafarbené 
plochy, inak by mohlo prísť pri tlači k problému 
s oddelením výtlačkov od bubna.
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Možná je sútlač max. 3 z 8 dostupných farieb

modrá 
(0/64/191)

červená 
(166/25/37)

žltá 
(255/225/0)

čierna 
(40/40/40)

ružová 
(255/72/176)

zelená 
(0/115/57)

fialová 
(73/52/115)

bordová 
(145/78/114)
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Tlač

VSTUPNÉ VRSTVY

Grafika rozdelená na 
farebné vrstvy

PODKLADY PRE TLAČ

Farebné vrstvy 
v odtieňoch šedej

VÝSLEDOK TLAČE

Postupné vrstvenie 
tlače 3 farbami

Risograf tlačí po 
farebných vrstvách 
vždy po jednej farbe, 
(max. 2 farby pri 
modeloch radu MZ). 
Grafika pozostávajúca 
z 3 farieb preto prejde 
risografom 3 krát.

Grafický podklad je 
potrebné rozdeliť 
pred tlačou do 
samostatných 
obrázkov v odtie-
ňoch šedej.
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DIGITÁLNE PODKLADY

SKENER

Súbor PDF (samostatné podklady pre každú 
farbu) v portrétovom móde A3 v odtieňoch 
šedej. 100% čierna v podklade zodpovedá 100% 
farby, ktorou sa grafika tlačí.

Risograf umožňuje naskenovanie a tvorbu 
mastra aj z analógovej predlohy a následnú 
tlač. Vo výnimočných prípadoch je možné 
grafiku kopírovať pomocou vstavaného 
skenera.

Špecifikácia motívu A4
- stupne šedej 
- 600 dpi PDF
- sútlačové značky

Príprava 
podkladov
Pre prípravu jednotlivých vrstiev použite 
vhodný raster do 100 lpi. Maximálne rozlíšenie 
zobrazovacej jednotky je 600 DPI. Poltóny 
udržujte v rozmedzí 3-97% a minimálna hrúbka 
liniek je 0,25 bodu. Minimálna veľkosť fontu je 
12 px, odporúča sa vektorizovať ho.
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Rastre 
a tónovanie
Risograf umožňuje interpretáciu a tlač 
odtieňov farby rôznymi spôsobmi. 
Pri tlači je možné zvoliť mezotintový 
tzv. zašumený alebo pravidelný raster.

Pri pravidelnom rastri je možné zvoliť jeho 
natočenie a hustotu (počet bodov 
na palec) na vybranú farbu.

mezotintový raster

pravidelný raster 32 lpi, 15opravidelný raster 100 lpi, 45o

pravidelný raster 75 lpi, 45o
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Farby na risografiu sú polopriesvitné, ich vhodnou 
sútlačou je možné dosiahnuť nové farebné 
odtiene.

Pri tvorbe grafiky a podkladov pre jednotlivé 
farebné vrstvy je potrebné myslieť na to, či majú 
byť vo výsledku farby prekryté, alebo má byť istá 
časť grafiky vynechaná. 

Prekryv
a kombinácia 
farieb
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Prekryv farieb
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Pri tlači viacerých farieb, prechádza papier 
tlačiarňou opakovane, pričom môže dôjsť 
k posunom papiera o 1-2 mm. Risograf má od 
výroby toleranciu posunu +/- 2 mm, ktorá sa dá 
v ideálnom prípade znížiť na +/- 1 mm. Vytlačená 
grafika nemusí presne zodpovedať predlohe 
autora.

Tomuto je čiastočne možné zabrániť použitím 
farebných presahov hlavne pri tmavých farbách, 
kde by inak biele nepotlačené miesto pôsobilo 
rušivo. Pri tesnom napájaní dvoch farieb preto 
nezabudnite na vhodný presah. Vyhýbajte sa 
sútlači farieb pri jemných grafických prvkoch.

Posun vrstiev
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Chyby 
pri tlači

Posun farieb Krčenie mastra

Fľaky a kazy Špinenie

Pri tlači sú bežné drobné chybičky, 
nerovnomernosť a výpadky farieb, drobné 
posuny a krčenie mastra. Veľké nánosy farieb 
najmä v strednej časti spôsobujú problémy so 
špinením. Veľa farby v hornej časti grafiky vedie 
k zasekávaniu papiera v stroji.

Niektoré chyby výslednú grafiku znehodnotia, 
iné sú naopak žiadané, pre ich originalitu. 
O vzhľade výslednej grafiky v maximálnej 
možnej miere rozhoduje autor.




