
 
 

LICENČNÁ ZMLUVA č. 3/2021 

uzatvorená podľa paragrafu 65 a nasl.  zákona č. 185/2015 Z. z. – Autorského zákona v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) 

- ďalej len „zmluva“ 

medzi 

 Autormi: 
  Meno, tituly:  

Ing. Marcel Kuruc, PhD.   
Adresa bydliska:  
 
Dátum narodenia:  
SWIFT kód:  

rodné číslo:  
IBAN:  
 

 
Autorský podiel: 50% 
 

 
Ing. Ivan Buranský, PhD. 
Adresa bydliska:  
 
Dátum narodenia:   
SWIFT kód:  

 
 
rodné číslo:  
IBAN: 
 

 
 
 
Autorský podiel: 50% 
 

 

 
 
 
 

 
(ďalej len len „autori“) 
A  

Nadobúdateľom: 
 
Názov:   Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) 
   Vazovova 5, 812 43 Bratislava 
Štatutárny orgán:  Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, poverený výkonom funkcie  
                                       rektora 
   Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 

Ulica Jána Bottu 2781/25, 917 24 Trnava 
Oprávnený podpísať zmluvu: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. 
 
 
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: 
   PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD., tel. 0915 847 111,  

e-mail: kvetoslava.resetova@stuba.sk 

IČO:   00 397 687 
DIČ:   2020845255 
(ďalej len nadobúdateľ) 
ďalej autori a nadobúdateľ spolu tiež ako „zmluvné strany“ nasledovne:  
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autorov nadobúdateľovi na vytvorenie a 

použitie diela špecifikovaného v čl. 2 tejto zmluvy (ďalej tiež „licencia“) podľa podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve. 
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Článok II 
Určenie diela 

 
1. Autori touto zmluvou udeľujú nadobúdateľovi licenciu k dielu s názvom: 
 

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ I 
ZBIERKA PRIKLADOV 

(elektronické skriptá, EP 2021/2022) 

 
Článok III 

Spôsob použitia diela a rozsah licencie 
 

1. Autori udeľujú nadobúdateľovi právo v rozsahu licencie na nasledovné: 
a) prvé vydanie diela, a to s rozsahom 92 normostrán, (4,62 AH) v náklade povinného 

a autorského výtlačku v nezmenenom vydaní, do počtu výtlačkov sa započítavajú všetky 
výtlačky vyhotovené v roku vydania diela a v dvoch nasledujúcich rokoch po roku 
vydania diela, 

b)  rozširovanie vydaného diela podľa písm. a) tohto bodu zmluvy, 
c)  verejné rozširovanie diela v elektronickej podobe sprístupnené (zverejnené) na serveri 

MTF STU výlučne študentom MTF STU a  použije ho výhradne na vzdelávacie 
a vedeckovýskumné účely, 

d)  distribúciu diela. 
2. Licencia podľa tejto zmluvy je výhradná, bez obmedzenia jej vecného rozsahu a na dobu 

neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv autorov podľa paragrafu 21 autorského 
zákona. 

3. Zánikom nadobúdateľa ako právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú 
práva a povinnosti z tejto zmluvy na právneho nástupcu nadobúdateľa. 

 
Článok IV 
Odmena 

 
1. Odmena autorov za použitie diela nadobúdateľom podľa podmienok tejto zmluvy je určená 

v súlade so Smernicou dekana č. 2/2015-SD. 
2. Autorskú odmenu poukáže nadobúdateľ autorom na ich osobné účty uvedené v záhlaví 

tejto zmluvy v časti týkajúcej sa autorov podľa výšky ich autorských podielov, a to 
jednorazovo najneskôr do 90 dní odo dňa vydania diela. 

 
Článok V 

Práva a povinnosti autorov 
 

1. Autori sú povinní odovzdať nadobúdateľovi na vydanie kompletný rukopis diela v jednom 
vyhotovení v písomnej a v jednom vyhotovení v elektronickej forme (CD) a to najneskôr do 
dvoch týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy; autori si vo vlastnom záujme 
vyhotovia pre seba a svoje potreby jeden exemplár rukopisu diela. 

2. Autori prehlasujú, že dielo, vrátane jeho textovej, grafickej a tabuľkovej časti, je výsledkom 
ich vlastnej tvorivej činnosti a bolo spracované v súlade s najnovšími odbornými, 
vedeckými a didaktickými poznatkami v príslušnom odbore, že rukopis diela vrátane 
grafických častí (peroviek a fotografií) zodpovedá príslušným technickým normám a je 
napísané v súlade s platnými normami upravujúcimi pravidlá pravopisu a v súlade s platnou 
odbornou terminológiou. 
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3. Autori vyhlasujú, že práva k dielu, ktoré je uvedené v čl. II tejto zmluvy, im patria bez 
obmedzenia a zodpovedajú za všetky nároky tretích osôb, ktoré by v tejto súvislosti vznikli. 

4. Autori zodpovedajú za pôvodnosť textových i netextových častí rukopisu, časti, ku ktorým 
im autorské právo nepatrí, sú v rukopise osobitne vyznačené. Podpisom tejto zmluvy autori 
tiež potvrdzujú, že autor/autori týchto častí súhlasia s ich uverejnením za podmienok 
dohodnutých touto zmluvou. 

5. Autori podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že citácie uvedené v diele sú náležite vyznačené, 
ich rozsah je v súlade so zvyklosťami, nepresahujú zdôvodnený rámec a je pri nich vždy 
uvedený autor/autori, názov diela a prameň citácie. 

6. Autori podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že závažné pripomienky oponentov v zmysle 
odborných posudkov sú zapracované v diele. 

7. Každý z autorov má právo na 2 (slovom dve) vyhotovenia diela, a to do 7 (slovom sedem) 
pracovných dní odo dňa vydania diela. 

 

Článok VI 
Práva a povinnosti nadobúdateľa 

 
1. Nadobúdateľ sa zaväzuje vydať prijaté dielo najneskoršie v termíne do: 12 mesiacov odo 

dňa účinnosti zmluvy. 
2. Nadobúdateľ zabezpečí redakčnú a technickú úpravu diela a odovzdá opravený rukopis 

diela autorom na autorskú korektúru, a to najneskôr do 2 týždňov od odovzdania 
opraveného rukopisu nadobúdateľom tak, aby splnil povinnosť a lehotu uvedenú v článku 
V. bod 1. tejto zmluvy. V prípade nedodržania dohodnutého termínu zo strany autorov 
má nadobúdateľ právo na predĺženie termínu na vydanie diela uvedeného v bode 1 tohto 
článku, alebo na odstúpenie od zmluvy, ak autori ani na vyzvanie nadobúdateľa 
neodovzdajú dielo po vykonanej autorskej korektúre v náhradnom termíne. 
O neakceptovaných redakčných zásahoch sú povinní autori pri vrátení nimi opraveného 
rukopisu informovať príslušnú redaktorku nadobúdateľa. 

3. O konečnej grafickej a technickej úprave diela, jeho formáte, farebnosti, druhu použitého 
papiera a o väzbe rozhoduje nadobúdateľ, pričom zohľadní ekonomickú výhodnosť 
a podľa možnosti prihliada na návrhy autorov. 

4. Nadobúdateľ sa zaväzuje zabezpečiť na zadnej strane titulného listu diela označenie 
copyrightovou doložkou „©“ pričom k nej uvedie tiež mená a priezviská autorov vrátane 
akademických titulov. 

5. Nadobúdateľ zabezpečí verejné rozširovanie diela predajom, pričom príjmy z neho patria 
nadobúdateľovi. 

 
Článok VII 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených osôb oboch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR, v súlade s paragrafom 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), pri dodržaní 
ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

2. Meniť a dopĺňať ustanovenie zmluvy možno po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to 
formou písomných dodatkov podpísanými oprávnenými osobami oboch zmluvných strán, 
pričom ustanovenie bodu 1 tohto článku platí primerane. 
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3. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú ustanovenia Autorského zákona 
a Občianskeho zákonníka. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory z tejto zmluvy budú riešiť predovšetkým 
formou dohody, a ak k dohode nedôjde, príslušné na prerokovanie sporov sú súdy 
Slovenskej republiky. 

5. Zmluva je vyhotovená v 9 vyhotoveniach, pričom nadobúdateľ obdrží  1 (slovom jedno) 
vyhotovenia a autori každý po jednom vyhotovení. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani 
v tiesni, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 

7. Pre túto licenčnú zmluvu platia príslušné ustanovenia zákona o autorskom práve 
a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon). Zamestnanec svojim 
podpisom potvrdzuje, že sa zdrží všetkých konaní, ktoré by boli v rozpore s týmto 
zákonom. Osobitne zamestnanec prehlasuje, že rozumie pojmu zamestnanecké dielo, t.j., 
že na všetky diela vytvorené v rámci pracovného procesu sa vzťahuje tento titul. Zmluvné 
strany sa dohodli, že pre tento prípad, t.j. pre zamestnanecké dielo, bude vytvorené dielo 
označené menom zamestnanca aj zamestnávateľa. 

 
 
Za nadobúdateľa: 
V Trnave, dňa: 
 
 

  
Za autorov: 
 

.................................................................... 
           prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.                                                                                                           
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave 
      dekan 
 
 
 
             

 ....................................................... 
 
....................................................... 
 
....................................................... 
 
........................................................ 

                                                                                                   ........................................................ 


