
 
 

 

 
LICENČNÁ ZMLUVA 

 
uzavretá v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a o právach súvisiacich  

s autorským  právom  (autorský  zákon)  v znení  neskorších  predpisov 
 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
 
Nadobúdateľ: 
Názov :  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  v Košiciach         
Sídlo :   Šrobárova 2, 041 80 Košice                         
Konajúca :   prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor UPJŠ               
IČO : 00397768  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu : 7000074351/8180 
Zriadená:   Zákonom č. 361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa  
  Šafárika v Košiciach  
 
(ďalej len „nadobúdateľ“).  
 
Autor:   doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD., 
   bytom  

zamestnanec  
 
 (ďalej len „autor“). 

 
Článok II 

Právne predpisy 
 

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom 

práve a o právach súvisiacich s autorským právom (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 elektronického 

dokumentu uvedeného v odseku 2 tejto zmluvy (ďalej „licencia“) za ďalej uvedených 
podmienok.  
Názov elektronického dokumentu: Nová ekológia morálno-filozofickej reflexie 
techniky. 

2. Spôsob použitia diela 
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3.1 Nadobúdateľ licencie je oprávnený: 
a) uzavrieť subdodávateľskú zmluvu s akoukoľvek treťou stranou, ktorú považuje za 

vhodnú, o vykonaní technickej práce potrebnej na elektronické publikovanie 
dokumentu alebo pokiaľ je to potrebné na umožnenie priebežného použitia 
materiálu z hľadiska zmien štandardov pre operačné systémy, softvérové 
aplikácie alebo formát údajov,  

b) uzavrieť subdodávateľskú zmluvu s akoukoľvek treťou stranou na zabezpečenia 
zverejnenia elektronického dokumentu a poskytnutia prístupu pre oprávnených 
používateľov v plnom rozsahu, 

c) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu na webovej stránke UPJŠ, 

d) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu (na stihanutie) na webovej stránke e-shopu Unibook UPJŠ, 

e) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v  plnom 
rozsahu na intranete UPJŠ/fakúlt/súčastí, 

f) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu v digitálnej knižnici UPJŠ, 

g) reprodukovať elektronický dokument na papieri, alebo elektronicky v primeranom 
množstve 10 rozmnoženín potrebných jedine na účel zálohovania, uchovávania 
alebo rozposlania povinných výtlačkov, 

h) ukladať elektronický dokument systematickým spôsobom tak, aby bolo možné 
vyhľadávanie a získanie, 

i) poskytnúť oprávneným používateľom prístup k elektronickému dokumentu 
prostredníctvom  internetových sietí, 

j) poskytnúť oprávneným používateľom prístup k elektronickému dokumentu za 
poplatok, alebo bez poplatku,  

k) poskytnúť iným knižniciam na Slovensku on-line prístup k elektronickému 
dokumentu, 

2.2 Sprístupnenie elektronického dokumentu sa uskutoční najneskôr do troch týždňov  
po podpísaní tejto zmluvy. 

2.3 Oprávnení používatelia môžu: 
a)  vyhľadávať, prehliadať, získavať a zobrazovať elektronický dokument; 
b) elektronicky ukladať časti elektronického dokumentu na osobné použitie, tak 
ako to povoľuje príslušná legislatíva, zákon alebo dodatky k tejto zmluve medzi 
autorom a nadobúdateľom; 
c) vytlačiť jednonásobné kópie časti elektronického dokumentu tak, ako to 
povoľuje príslušná legislatíva, alebo dodatky k tejto zmluve medzi autorom  
a nadobúdateľom; 

3.4 Oprávnený používateľ nesmie ďalej posielať tretím osobám časť elektronického 
dokumentu alebo celú verziu elektronického dokumentu. 

3. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu 20 rokov, a to na elektronické 
publikovanie dokumentu a na poskytnutie spoplatneného prístupu oprávneným 
používateľom k elektronickému dokumentu. 

 
 

Článok IV 
Obmedzenia  

 
1. Nadobúdateľ licencie a oprávnení používatelia nie sú oprávnení odstraňovať alebo 

meniť mená autorov alebo oznámenia vydavateľa o autorských právach alebo akékoľvek 
iné prostriedky, identifikáciu alebo upozornenia tak, ako sa objavujú v licencovanom 
materiáli alebo na ňom. 

2. Oprávnení používatelia nesmú meniť, skracovať, upravovať alebo modifikovať 
licencovaný materiál, s výnimkou miery potrebnej na zabezpečenie vnímateľnosti na 
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počítačovej obrazovke, alebo podľa iného povolenia v tejto zmluve pre oprávnených 
používateľov. 

 
 

Článok V 
Autorská odmena a podmienky jej vyplatenia  

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

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

2. Autor obdrží 1 ks CD ROM/DVD ROM s finálnou verziou publikácie.  
 
 

Článok VI 
Podmienky licenčnej zmluvy 

 
1. Autor poskytne nadobúdateľovi kompletný rukopis elektronického dokumentu v jednom 

exemplári na elektronickom pamäťovom médiu (CD) do jedného  mesiaca od podpísania 
zmluvy. Okrem odovzdaného originálu rukopisu elektronického dokumentu si autor 
ponechá ďalšiu kompletnú kópiu rukopisu na elektronickom pamäťovom médiu (CD). 

2. Autor odovzdá nadobúdateľovi licencie 8 ks prázdnych CD o veľkosti 700 MB balených 
jednotlivo v  nárazu odolných tenkých obaloch určených pre uchovávanie CD do jedného  
mesiaca od podpísania zmluvy. 

3. Autor vyhlasuje, že: 
a) elektronický dokument bol spracovaný v súlade s najnovšími odbornými, vedeckými a 

didaktickými poznatkami v príslušnom odbore, že rukopis elektronického diela 
vrátane obrázkov zodpovedá príslušným štátnym normám a je napísaný v súlade s 
platnými pravidlami pravopisu a s platnou odbornou terminológiou. 

b) práva k elektronickému dokumentu, 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, autor 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 elektronický dokument v elektronickej podobe 
najneskoršie v termíne do:   

7. Nadobúdateľ licencie zabezpečí redakčnú a technickú úpravu elektronického dokumentu 
v súlade s  dizajn manuálom platným na UPJŠ požiadavkami poberateľov povinných 
výtlačkov a  v  súlade s  platnými vnútornými predpismi UPJŠ.  

8. Nadobúdateľ licencie odovzdá finálny elektronický dokument autorovi na elektronickom 
pamäťovom médiu (CD) na autorskú korektúru do mesiaca odo dňa prevzatia 
kompletného rukopisu podľa čl. VI bod 1.  

9. Autor sa zaväzuje bez osobitnej odmeny vykonať kvalitne autorskú korektúru, a to 
najneskôr do jedného kalendárneho mesiaca od odovzdania elektronického dokumentu 
nadobúdateľom. V prípade nedodržania dohodnutého termínu zo strany autora má 
nadobúdateľ právo na odstúpenie od zmluvy.   

10. O grafickej o technickej úprave diela rozhoduje nadobúdateľ a podľa možnosti prihliada 
na návrhy fakulty a autora. 

11. Nadobúdateľ licencie zabezpečí použitia elektronického dokumentu v súlade s čl. III. tejto 
zmluvy, v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a platnými vnútornými 
predpismi UPJŠ. 

12. Nadobúdateľ licencie zabezpečí ochranu elektronického dokumentu proti kopírovaniu, 
prepisovaniu a tlačeniu. Ochranu zabezpečí aj heslom, ktorým uzamkne elektronický 
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dokument. 
 
 

Článok VII 
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 ÚV SR.. 
2. Meniť túto zmluvu je možné po vzájomnej dohode písomnými dodatkami, takto 

označenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami. 
3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, pričom nadobúdateľ obdrží tri vyhotovenia 

a autor obdrží 1 vyhotovenie zmluvy. 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva bude automaticky predĺžená o 10 rokov, 

pokiaľ nie je podané písomné oznámenie o opaku pred skončením platnosti zmluvy. 
5. Po vypovedaní zmluvy sa akékoľvek práva duševného vlastníctva existujúce 

v akýchkoľvek metaúdajoch (informáciách opisujúcich súbory priestorových údajov a 
služby priestorových údajov, ktoré umožňujú ich zisťovanie, katalogizáciu a využívanie) 
vytvorených držiteľom licencie automaticky zaniknú, avšak toto ustanovenie nebude mať 
vplyv na ďalšie bezplatné použitie takýchto metaúdajov držiteľom licencie na 
katalogizačné účely. 

 
 
V Košiciach dňa 11.09.2019            V Košiciach dňa ................................ 
 
 
Autor:                      Za nadobúdateľa: 
 
 
____________________________                        _____________________________  

Doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD.   prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., 

                                                                                        rektor  

                  


