
   

LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA Č.       

 
Zmluvné strany: 

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1 

IČO: 00397865, DIČ: 2020845332 (ako nadobúdateľ) 

Štatutárny zástupca: prof. JUDr. Marek Števček, PhD. – rektor UK 

Splnomocnená uzavrieť zmluvu: Mgr. Agáta Jurášková – riaditeľka Vydavateľstva UK 

a 

Autori (prvý autor, ktorého ďalší spoluautori – uvedení v bode 19 tejto zmluvy, ktorí sa podieľali na tvorbe diela, 

splnomocňujú rokovať s nadobúdateľom v ich mene): 

Autor: doc. Mgr. Silvia Vertanová, PhD. rodné číslo:         

miesto narodenia:                  dátum narodenia:       

trvalé bydlisko: Popradská 47 PSČ: 821 06  

číslo účtu:       

IBAN:       

uzatvárajú v súlade s ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 
právom (autorský zákon), v znení neskorších zmien a doplnkov, túto licenčnú zmluvu: 

1. Autori udeľujú nadobúdateľovi súhlas na knižné vydanie a verejné rozširovanie druhého vydania svojho diela: 
Tlmočník ako rečník, ako diela spoluautorov v náklade nepresahujúcom 1000 výtlačkov. Do tohto počtu sa 
započítavajú všetky výtlačky vyrobené v roku vydania diela a v nasledujúcom kalendárnom roku. 

2. Za prevod práva vydať a rozširovať uvedené dielo nadobúdateľ vyplatí autorom autorskú odmenu podľa Sadzobníka 
autorských odmien a odmien za práce vykonávané v súvislosti s činnosťou Vydavateľstva UK (vydaného ako 
Smernica rektora UK – Vnútorný predpis č. 21/2008): 35 €  za 1 autorský hárok (AH) textu, tabuliek a obrázkov. 

3. Autorskú odmenu poukáže nadobúdateľ autorom na uvedený účet do 60 dní od vydania diela. 

4. Okrem toho nadobúdateľ dá autorom bezplatne po 2 autorské výtlačky. 

5. Nadobúdateľ potvrdzuje, že dňa 24.2.2020 prevzal od autorov na posúdenie a prípadné vydanie rukopis uvedeného 
diela s rozsahom 350 strán, vytlačený na papieri a v digitálnej forme na CD/FD v textovom editori Word.  

6. Autori vyhlasujú, že: 
a) práva vyplývajúce z tejto zmluvy im patria bez obmedzenia,  
b) textová, obrázková a tabuľková súčasť diela sú výsledkom ich vlastnej tvorivej činnosti,  
c) v diele nepoužili 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 diela a prameň citácie, 
e) dielo spracovali 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 ich jediným exemplárom a že okrem odovzdaného rukopisu majú ďalšiu kompletnú 

identickú kópiu rukopisu,  
j) ručia nadobúdateľovi za škodu, ktorá by mu vznikla v prípade nepravdivosti týchto vyhlásení. 

7. Autori súhlasia s tým, aby nadobúdateľ dal predložený rukopis diela posúdiť odborníkom podľa návrhu fakulty, 
prípadne podľa vlastného uváženia nadobúdateľa.  

8. Po posúdení rukopisu odborníkmi a pracovníkmi vydavateľstva vyzve v prípade potreby nadobúdateľ autorov, aby 
dielo upravili podľa ich pripomienok. 



   

9. Autori sa zaväzujú upraviť dielo v zmysle opodstatnených pripomienok. K zásadným pripomienkam, s ktorými 
nesúhlasia, sa vyjadria písomne. 

10. Ak rukopis diela bude mať závažné nedostatky a nadobúdateľ usúdi, že možnosť kvalitného prepracovania diela je 
vylúčená, alebo autori nebudú schopní odstrániť nedostatky v lehote, ktorú im stanoví nadobúdateľ, môže 
nadobúdateľ od zmluvy odstúpiť. 

11. Autori súhlasia s tým, aby nadobúdateľ urobil jazykovú a redakčnú úpravu rukopisu. 

12. Autori sa zaväzujú opraviť oprávnené redakčné zásahy na nosiči v digitálnej verzii rukopisu. O neakceptovaných 
redakčných zásahoch budú autori informovať príslušnú/ého redaktorku/a. 

13. Nadobúdateľ urobí technicko-redakčnú a grafickú úpravu rukopisu diela a zalomí ho do stránok. Pri navrhovaní 
formátu, väzby a obálky prihliadne podľa možností na návrhy autorov. 

14. Nadobúdateľ uvedie zvyčajným spôsobom mená autorov diela na obálke, na titulnom liste a v autorskej tiráži. 
V autorskej tiráži uvedie pred menami autorov aj copyrigtovú doložku ©. 

15. Pred zadaním diela do tlače sa bez osobitnej odmeny autori zaväzujú urobiť poslednú autorskú korektúru, ale iba 
v takom rozsahu, aby zmeny nevyvolali ďalšie neprimerané náklady nadobúdateľa. Ak autorské zásahy prekročia 
obvyklý rámec, odpočíta nadobúdateľ zvýšené náklady z autorskej odmeny.  

16. Nadobúdateľ sa zaväzuje vydať dielo najneskôr do roka od dodania jeho definitívnej podoby po poslednej autorskej 
korektúre.  

17. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú platné iba vtedy, ak sa dohodnú písomne. 

18. Autori súhlasia so zverejnením obsahu tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv s výnimkou osobných údajov v nej 
uvedených. 

19. Meno, priezvisko, vedecko-pedagogická hodnosť, rodné číslo, miesto narodenia, dátum narodenia, trvalé bydlisko, 
PSČ, číslo účtu, IBAN a podpis spoluautorov, ktorí sa podieľali na tvorbe diela a ktorým patria všetky autorské práva 
k dielu spoločne a nerozdielne:  

 
Meno: doc. Mgr. Pavol Štubňa, PhD. 

Trvalé bydlisko: Konventná 7, Bratislava PSČ: 811 02 

 

Meno: Mgr. Marcela Andoková, MA, PhD.                                                                           

Trvalé bydlisko:  Benediktiho 4, Bratislava PSČ: 811 05 

 

Meno: Mgr. Stanislava Moyšová, PhD.                                                                           

Trvalé bydlisko: Bohúňova 40, Bratislava  PSČ: 811 04  

  

  

    

V Bratislave       

 

 

 

 

 ...................................... ................................... 
 za nadobúdateľa autor 
  
Vybavuje:      , tel.: 02 / 90 109       


