
EKONOMICKÁ UNIVERZITAV BRATISLAVE
VYDAVATEĽSTVO EKONÓM

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava,
tel.: 02/6729 1241, e-mail: natalia.starickovaG)euba.sk

Licenčná zmluva na vydanie diela
uzatvorená podľa $ 65 a nasl. Zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon.

(ďalej len „vydavateľská zmluva“)

Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „vydavateľ“) a autor/vedúci autorského kolektívu (ďalej len „autor
Dr Roisín Curran

dátum narodenia,

uzatvárajú túto vydavateľskú zmluvu:

a) odovzdať vydavateľovi svoje dielo
Rozvoj pedagogických kompetencií vysokoškolských učiteľov,

2a účelom jeho vydania vo Vydavateľstve EKONÓM, s rozsahom najviac 20 AH (vrátane všetkých predlôh a príloh).
uvedené v Edičnom programe vydávateľa narok 2022 pod poradovým čislom... najneskôr do konca mesiaca máj 2022 (ďalei
len „dielo“)

b). vyhotoviť čistopis diela v súlade s pokynmi obsiahnutými v úplnom znení Internej smernice č. 12/2015 o edičnej činnosti (ďalej
len „smernica“: ak autor zo závažných dôvodov nemôže odovzdať čistopis diela v stanovenej lehote, zaväzuje sa oznámiť to
vydavateľovi pred uplynutím termínu ná odovzdanie čistopisu a požiadať edičnú komisiu príslušnej fakulty, resp. pracovíska.

o predlženie lehoty
c).zabezpečiť odstránenie chýb a korekcie čistópisu najneskôr do jedného mesiaca od postúpenia čistopisu z jazykovej redakcie

v súlade so smernicou,
9) udeliťvydavateľovi súhlas najmä na vydanie a rozširovanie diela,
c)—vrámci svojich kompetencií zasadiť sa o predaj a propagáciu vydaného diela.2.Autorďalej:a)"potvrdzuje, že sa oboznámil s textom smernice, Že tomuto textu porozumela zaväzuje sa podľa nej postupovať,
b).vyhlasuje, e svoje dielo spracoval súlade s najnovšími vedeckými. odbornými a didaktickými poznatkami v príslušnom odbore,

podľa platných právnych noriem a pravidiel pravopisu,
©) vyhlasuje,že je samostatným pôvodcom celého dielaa že na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy nie je v súčasnosti uzavretá

žiadnainá licenčná zmluva na vydanie diela, ani iná obsahovo identická alebo podobná zmluva so žiadnym subjektom a to ani
v Slovenskej republike, ani v zahraničí, ktorá by svojím obsahom odporovala tejto zmluve alebo ju obmedzovala,aje si plne
vedomý svojej zodpovedností za škodu, ktorá by vydavateľovi vznikla z nepravosti tohto vyhlásenia,

4) dáva súhlas aj na dotlač diela, bez nároku na aulorskú odmenu, ak sa uskutoční najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho
roka po vydaní diela alebo ak sa do uvedeného termínu neprípraví nové vydanie diela,

©). berie na vedomie, žepri dotlači diela vydavateľ neposkytuje bezplatné výtlačkydiela,
 - berie na vedomie, ževprípade zvýšenia počtu autorských hárkov oproti počtu uvedenému v edičnom programe, mu bude

vyplatená autorská odmena iba do výšky rozsahu diela uvedeného v edičnom programe,
g) berie na vedomie, žesa oboznámil s úplným znením smernice v znení neskorších dodátkov,

3.1 Autor udeľuje vydavateľovi výhradnú odplatnú licenciu na:
1) vyhotovenie rozmnoženín diela v tlačenejalebov elektronickej alebo v akejkoľvek v súčasnosti známej forme v neobmedzenom,

rozsahu,
b) verejné rozširovanie rozmnoženín diela predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva akýmkoľvek v súčasnosti

Známym alebo v budúcnosti známym spôsobom,
c) verejné rozširovanie rozmnoženín diela nájmom alebo vypožičaním,
4) umiestnenie vyhotovenej rozmnoženiny diela, resp. časti rozmnoženiny diela na webstránke vydavateľa, resp. aj na web stránke

iného subjektu,
(ďalej spolu len „výhradná licencia“),

3.2 Autor dáva touto zmluvou súčasne vydavateľovi súhlas na to, aby udelil tretej osobe. súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej
licencie (ďalej len "sublicenciať).

3.3 Autor sa zaväzuje, že počas trvania tejto zmluvy neuzavrie žiadnu inú licenčnú zmluvu na vydanie diela, ktoré je predmetom tejto,
zmluvy, ani inú podobnú zmluvustretími osobami, «to ani v Slovenskej republike, ani v zahraničí.

3.4. Autor súhlasí s tým, Že diela sme byť vyrábané i vo vydavateľských vlnách podľa potreby odbytu formou dotlačí.
3.5. Autor ďalej súhlasí s tým, že dielo, alebo jeho časť môže byť zaradená do elektronickej databázy vydavateľa, resp. iného subjektu,

t.j. Že vydavateľ môže dielo poskytnúť tretej osobe za účelom jeho zaradenia do elektronickej, resp inej databázy.

4.
Vydavateľ

sazaväzuje:

a)"vykonať na svoj účet jazykovú redakciu čístopisu diela a odovzdať ho s vyznačením požiadaviek na oprávu autorovi,
b). spracovať konečnú verziu čistopisu diela podľa svojich kapacitných možnosti tak, aby vydanie včas odovzdanej a kompletnej

konečnej verzie nepresiahlo jeden mesiac od vrátenia diela so zapracovanými prípomienkami z jazykovej redakcie,
©) vydať dielo v náklade 150 výtlačkov a zabezpečiť jeho rozširovanie, pri zohľadnení skutočnosti uvedených v smernú
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A).poskytnúť autoroviz jednotlivých vydaní diela bezplatne počet výtlačkov v zmysle Internej smernice č. 12/2015 článok 10.

S. Vydavateľ ďalej
a) má právo vrátiť autorovi konečnú verziu čistopísu diela, ak nezodpovedá predpísaným požiadavkám a požiadať autora o úpravu,
b). nevyplatí autorovi odmenu za dielo, keďže dielo je bez nároku na honorár,
©) môže vydanie diela, ktoré svojím nákladom, resp. technologickou náročnosťou výroby presahuje jeho možnosti, zabezpečiť

v polygrafických spoločnostiach,
4) v prípade, že autor nedodrží podnienky stanovené v smernici, prípadne v tejto vydavateľskej zmluve, si vyhradzuje právo

nezaradiť dielo do edičného programu na nasledujúci rok,
e) sa zaväzuje spracúvať osobné údaje aulorov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných ú

predpisov a archivovať a likvidovať ich v súlade s platnými predpísmi SR.
jov v znení neskorších

6.Všeobecné

ustanovenia:
a) Táto zmluva sa uzatvára na celú dobu autorskoprávnej ochrany diela bez teritoriálneho obmedzenia (j. po dobu živ

470 rokov po jeho smrtiapre územie celého sveta). Počas platnosti tejto vydavateľskej zmluvy autor nemôže postú
práva na vydanie diela inému vydavateľstvu bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa.

b) Práva a povinnosti, ktoré z tejto zmluvy vyplývajú, prechádzajú na právneho nástupcu vydavateľa a na autorovho dediča.
©)  Prevzťahy medzi vydavateľom a autorom, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne uvedené, platia ustanovenia platného Autorského,

zákona a Občianskeho zákonníka.
9). Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dní jej

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.
©) Vydavateľská zmluva je vyhotovená v 4 rovnopísoch, z ktorých dva dostane autoradva ostávajú vydavateľovi,
9). Zmeny a dodatky tejto zmluvysú platné iba vtedy, ak sa dohodnú písomnou formou.
£) Zmluvné strany vyhlasujú, že sitúto zmluvu pred je podpísaním prečítali, porozumel jj a uzatvoril ju po vzájomnej dohode.

autora
iť svoje
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