Licenčná zmluva
č. j: 15/2020/UVLF – FPH
uzavretá v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
Čl. I.
Zmluvné strany
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
So sídlom:
Komenského 73, 041 81 Košice
Zastúpená:
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka
IČO:
00397474
DIČ:
2020486699
(ďalej len „nadobúdateľ“)
a
Meno, priezvisko, titul: RNDr. Hedviga Košuthová, PhD.
Dátum narodenia:
Trvalé bydlisko:
(ďalej len „autor“)
Spoluautori
Meno, priezvisko, titul: Mgr. Zuzana Barteková
Dátum narodenia:
Trvalé bydlisko:
(ďalej len „spoluautori“)
uzatvárajú v súlade s ustanoveniami zákona č. 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 túto licenčnú zmluvu:
Čl. II.
Predmet, spôsob, doba použitia diela
1.

Autor (spoluautori) touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie diela
uvedeného v bode 2. tohto článku (ďalej „licencia“) za podmienok špecifikovaných
v tejto zmluve.
Názov diela: Silymarín a jeho nehepatoprotektívne účinky (prehľadový článok)
Spôsob použitia diela:
a) vydanie a verejné rozširovanie diela,
b) distribúcia diela,
c) predaj diela prostredníctvom vlastnej univerzitnej predajne, univerzitného e-shopu,
d) zverejnenie obálky na webovom sídle nadobúdateľa v zozname vydaných diel,
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e) zverejnenie obálky a obsahu diela na webovom sídle univerzitného e-shopu,
f) zverejnenie obálky a obsahu diela v online katalógoch knižníc na Slovensku,
g) použitie diela alebo jeho časti v propagačných materiáloch, časopisoch alebo
denníkov, alebo zaradenie diela do akejkoľvek databázy,
2. Autor (spoluautori) udeľuje nadobúdateľovi licenciu na vydanie, rozširovanie
a distribúciu diela na dobu 20 rokov.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že autor poskytuje licenciu na spôsob použitia diela
uvedeného v čl. II., bod 2. tejto zmluvy bez nároku na autorskú odmenu.
Čl. III.
Podmienky licenčnej zmluvy
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Autor (spoluautori) vyhlasuje, že:
a) práva vyplývajúce z tejto zmluvy mu patria bez obmedzenia,
b) textová, obrázková a tabuľková súčasť diela sú výsledkom jeho vlastnej tvorivej
činnosti,
c) v diele nepoužil bez súhlasu výsledky tvorivej činnosti iných autorov,
d) citácie, ktoré sú v diele uvedené, sú náležite vyznačené, ich rozsah je v súlade so
zvyklosťami, nepresahujú zdôvodnený rámec a je uvedený autor, názov diel
a prameň citácie,
e) dielo spracoval v súlade s najnovšími odbornými, vedeckými a didaktickými
poznatkami v príslušnom odbore,
f) rukopis diela je napísaný v súlade s platnými pravidlami pravopisu príslušného
jazyka,
g) použitá odborná terminológia, symbolika a jednotky sú v súlade s príslušnými
štátnymi normami,
h) obrázky (perovky a fotografie) sú kvalitné a reprodukovateľné,
i) odovzdaný rukopis diela nie je jeho jediným exemplárom a že okrem odovzdaného
rukopisu má ďalšiu kompletnú identickú kópiu rukopisu,
j) ručí nadobúdateľovi za škodu, ktorá by mu vznikla v prípade nepravdivosti týchto
vyhlásení.
Autor (spoluautori) poskytne zodpovednej osobe nadobúdateľa kompletný rukopis diela
v elektronickej forme.
Nadobúdateľ sa zaväzuje vydať dielo.
Nadobúdateľ zabezpečí redakčnú a technickú úpravu diela a zašle ho autorovi na
autorskú korektúru. Autor (spoluautori) sa zaväzuje vykonať autorskú korektúru
bezodplatne.
O grafickej o technickej úprave diela, formáte, farebnosti, papieri a väzbe rozhoduje
nadobúdateľ, pričom zohľadňuje ekonomickú výhodnosť a podľa možností prihliada na
návrhy autora (spoluautorov).
Nadobúdateľ zabezpečí vydanie, distribúciu a šírenie diela na svoj účet.
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Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
1.

2.
3.
4.

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.
Túto zmluvu je možné dopĺňať a zmeniť iba po vzájomnej dohode oboch zmluvných
strán tejto zmluvy písomnými dodatkami.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre nadobúdateľa a po jednom
pre autora (spoluautorov).
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.
V Košiciach dňa

V Košiciach dňa

Nadobúdateľ:

Autor (spoluautori):

_________________________________

_______________________

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka

RNDr. Hedviga Košuthová, PhD.

_________________________
Mgr. Zuzana Barteková
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