
 

 
 

 
LICENČNÁ ZMLUVA č. 1312/2018 

 
uzavretá v zmysle zákona č.185/2015 Z. z. Autorský  zákon  v znení neskorších 

predpisov 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.   Nadobúdateľ: 
      Názov :    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach         
      Sídlo :     Šrobárova 2, 041 80 Košice                         
      Štatutárny orgán :   prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor UPJŠ          
      Zástupca na jednanie 
      vo veciach zmluvy:    JUDr. Zuzana Gažová      
      IČO :     00397768  
      DIČ:    2021157050 
      Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  
      Číslo účtu :                7000074351/8180 
      Zriadená:     zákonom č. 361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa    
               Šafárika v Košiciach  
 
     (ďalej len „nadobúdateľ“)  
 
2.   Autor:   JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. 
   bytom, 

zamestnanec 
 
 (ďalej len „autor“) 
 

Článok II. 
Právne predpisy 

 
Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia zákonom 185/2015 Z. z. Autorský  zákon   
v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) a zákonom č. 40/1964 Zb. – 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

 
 

Článok III. 
Predmet zmluvy, spôsob a doba použitia diela 

 
1. Autor touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie diela uvedeného 

v odseku 2 tejto zmluvy (ďalej „licencia“) za podmienok špecifikovaných v tejto 
zmluve. 

2. Názov diela: Osobitné kategórie zamestnancov  
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3. Spôsob použitia diela:  
a) vydanie a šírenie diela s rozsahom 201 rukopisných strán v náklade 100 

kusov; 
b) dotlač diela, ak sa uskutoční najneskôr do 24 mesiacov po podpísaní tejto 

zmluvy a celkový počet znovu vydaných výtlačkov neprekročí 100 
exemplárov;  

c) distribúcia a rozširovanie diela; 
d) predaj diela prostredníctvom vlastnej univerzitnej siete predajní, 

univerzitného e-shopu a zmluvných externých predajcov; 
e) zverejnenie obálky a  obsahu diela a výberu 10 náhodných strán na webovej 

stránke UPJŠ v zozname vydaných diel; 
f) zverejnenie obálky,  obsahu diela a výberu 10 náhodných strán na webovej 

stránke univerzitného e-shopu a zmluvných externých predajcov; 
g) zverejnenie obálky a  obsahu diela v online katalógoch knižníc na Slovensku.  

 
4. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu takto:  

a) na dobu 2 rokov na vydanie a reedíciu diela; 
b) na dobu 10 rokov na predaj a rozširovanie diela.  
 
 

Článok IV. 
Autorská odmena a podmienky jej vyplatenia  

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že autor poskytuje licenciu na spôsob použitia diela 

uvedeného v čl. III. ods. 3 tejto zmluvy bez nároku na autorskú odmenu. 

 
2. Autor dostane 5 ks výtlačkov diela.  
 

 
Článok V. 

Podmienky licenčnej zmluvy 
 
1. Autor poskytne nadobúdateľovi kompletný rukopis diela v 1 (jednom) exemplári 

písomne a v jednom exemplári na elektronickom pamäťovom médiu (CD). 
Okrem odovzdaného originálu rukopisu diela si autor ponechá ďalšiu kompletnú 
kópiu rukopisu.  

2. Autor vyhlasuje, že dielo je spracované v súlade s najnovšími odbornými, 
vedeckými a didaktickými poznatkami v príslušnom odbore, že rukopis diela 
vrátane obrázkov zodpovedá príslušným štátnym normám SR a je napísaný v 
súlade s platnými pravidlami pravopisu SR a s platnou odbornou terminológiou. 

3. Autor vyhlasuje, že práva k dielu, ktoré predkladá, mu patria bez obmedzenia a 
ručí za všetky nároky tretích osôb, ktoré by v tejto súvislosti vznikli.  

4. Autor zodpovedá za pôvodnosť textových i netextových častí rukopisu; časti, ku 
ktorým mu autorské právo nepatrí, v rukopise osobitne vyznačí, pričom ručí za 
to, že autori týchto častí súhlasia s ich uverejnením za podmienok dohodnutých 
touto zmluvou.  

5. Autor ručí za to, že závažné pripomienky oponentov v zmysle odborných 
posudkov sú zapracované vo vydávanom diele.  

6. Nadobúdateľ sa zaväzuje vydať dielo najneskoršie v termíne do: 30.11.2018. 
7. Nadobúdateľ zabezpečí redakčnú a technickú úpravu diela a odovzdá jeden 

výtlačok diela autorovi na autorskú korektúru. Autor sa zaväzuje bez osobitnej 
odmeny vykonať kvalitne autorskú korektúru, a to najneskôr do jedného 
kalendárneho mesiaca od odovzdania výtlačku nadobúdateľom. V prípade 
nedodržania dohodnutého termínu zo strany autora má nadobúdateľ právo na 
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odstúpenie od zmluvy.   
8. Nadobúdateľ rozhoduje o grafickej a technickej úprave diela, formáte, farebnosti, 

papieri a väzbe rozhoduje nadobúdateľ, pričom zohľadňuje ekonomickú 
výhodnosť a podľa možnosti prihliada na návrhy fakulty, na ktorej pôsobí autor. 

9. Nadobúdateľ zabezpečí predaj a distribúciu diela a zaväzuje sa, že rozširovanie 
diela vykoná na svoj účet.  

 
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho 
vzťahu založeného touto zmluvou sa budú považovať za doručené aj v prípade, 
ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla zmluvnej strany vráti 
druhej zmluvnej strane ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia 
písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu 
neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa písomnosť považuje za 
doručenú dňom, keď bola odosielateľovi listová zásielka vrátená, i keď sa 
adresát o tom nedozvedel. 

3. Túto zmluvu je možné dopĺňať a zmeniť iba po vzájomnej dohode oboch 
zmluvných strán tejto zmluvy písomnými dodatkami vzostupne číselne 
označenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) exemplároch rovnakej právnej sily, 
pričom nadobúdateľ dostane 3 (tri) vyhotovenia a autor 1 (jedno) vyhotovenie  
zmluvy. 

5. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ho za 
dostatočne zrozumiteľný, jasný a jednoznačný, zmluvu neuzatvorili v tiesni, ani 
za inak nápadne nevýhodných podmienok, pod psychickým a fyzickým nátlakom 
a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.  

 
Za Autora:                Za Nadobúdateľa: 
 
 
V Košiciach dňa 18.10.2018               V Košiciach dňa.................. 
 
 
 
__________________________                    __________________________ 

JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.                                 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
                                                            rektor UPJŠ 


