LICENČNÁ ZMLUVA
uzatvorená podľa ustanovení § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve
a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení
medzi
Meno a priezvisko autora/nositeľa autorských práv:
Adresa trvalého bydliska..............................................................................................................
Rodné číslo, dátum narodenia: ...........................................................
(ďalej len „Autor“)
a
Ústav etnológie SAV ( Vydavateľ časopisu Slovenský národopis)
Klemensova 19
813 64 Bratislava
IČO:00166979
zastúpený (meno osoby oprávnenej podpisovať zmluvy): Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
(jej funkcia): riaditeľka Ústavu etnológie SAV
(ďalej len „Vydavateľ“)

Článok I
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je:
vytvorenie diela pre Vydavateľa, podľa ďalších pokynov a zadania Vydavateľa a jeho
dodanie Vydavateľovi vo Vydavateľom určenom formáte (elektronicky/v papierovej podobe)
v termíne do
;
udelenie súhlasu na použitie dodaného diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve.
„Dielom“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie originálny autorský text s jeho prípadnými
obrazovými a inými prílohami s (predbežným)
názvom:.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................,
určený na publikovanie vo vedeckom časopise Slovenský národopis vydávanom
Vydavateľom.

Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Autor udeľuje Vydavateľovi licenciu - súhlas na použitie Diela a to najmä na
vyhotovovanie rozmnoženín Diela, zaradenie Diela do súborného diela, verejné
rozširovanie rozmnoženín Diela v tlačenej verzii časopisu Slovenský národopis alebo
v elektronickej verzii časopisu, sprístupňovanej najmä prostredníctvom webovej
stránky Vydavateľa a prostredníctvom iných elektronických databáz, na jazykovú
a štylistickú úpravu Diela a na preklad Diela. Licencia je poskytnutá bez časového a
teritoriálneho obmedzenia a bez obmedzení týkajúcich sa počtu použití a vydaných
kusov diel.
Autor vytvoril Dielo výhradne pre Vydavateľa a len Vydavateľ je oprávnený na
základe tejto zmluvy Dielo použiť. Autor sa zaväzuje nepublikovať Dielo alebo jeho
časť v iných periodických alebo neperiodických publikáciách bez súhlasu Vydavateľa.
Autor vyhlasuje, že Dielo pred podpisom tejto zmluvy neposkytol na publikovanie
tretím subjektom a ani ho sám nepublikoval.
Autor výslovne prehlasuje, že Dielo vytvoril ako originálne Dielo, je jeho jediným
autorom, prípadne spoluautorom povereným ostatnými spoluautormi na podpis tejto
zmluvy a udelenie práv v nej uvedených, a že jeho práva k Dielu nie sú a nebudú
žiadnym spôsobom právne alebo fakticky obmedzené. Autor ďalej prehlasuje, že ním
vytvorené Dielo je z právneho hľadiska nespochybniteľné a prípadné použitie citácií
v Diele je v súlade s ustanovením § 37 zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon
a všeobecne uznávanými pravidlami na využívanie citácií. V prípade pochybností
alebo vznesenia nárokov zo strany tretích osôb sa Autor zaväzuje poskytnúť
Vydavateľovi bezodplatne a bez zbytočného odkladu všetku ním požadovanú
súčinnosť na vyriešenie nárokov tretích strán a odstránenie týchto pochybností.
Vydavateľ sa zaväzuje pri prípadnej úprave a spracovaní Diela (technická a grafická
úprava Diela, jazykové korektúry Diela, preklad Diela alebo jeho časti) dodržiavať
ustanovenia autorského zákona, predovšetkým neupravovať a nepoužívať Dielo
spôsobom znižujúcim jeho hodnotu.
Vydavateľ nie je povinný Dielo použiť a publikovať, resp. je oprávnený publikovať ho
v inom čísle časopisu Slovenský národopis, ako pôvodne plánovanom a oznámenom,
podľa svojich redakčných potrieb a Autor s uvedeným postupom súhlasí. V prípade
nepublikovania Diela nepatrí Autorovi za jeho vytvorenie a dodanie a poskytnutie
licencie žiadna odmena.
Ak Vydavateľ Dielo zverejnení v časopise Slovenský národopis, zaväzuje sa
poskytnúť Autorovi odmenu za jeho vytvorenie a dodanie a poskytnutie licencie vo
forme jedného exempláru autorského výtlačku a to obvykle v lehote do 30 dní od
vydania príslušného čísla časopisu.
Autor súhlasí s tým, že Vydavateľ je oprávnený udeliť v rozsahu licencie ďalší súhlas
na použitie Diela (sublicenciu) akejkoľvek tretej osobe (osobitne vydavateľom iných
časopisov), vždy však spôsobom, aby tým nezasiahol do dobrej povesti Autora Diela
a rešpektujúc osobnostné práva Autora.

Článok III
Spracovanie osobných údajov
1. Autor udeľuje v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“)
Vydavateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v tejto
licenčnej zmluve alebo poskytnutých dodatočne, za účelom uverejnenia v časopise
v súvislosti s Dielom (v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovisko), vedenia evidencie
publikácií Vydavateľa a zabezpečenia ďalších vnútorných potrieb Vydavateľa.
2. Autor týmto potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach podľa zákona o ochrane
osobných údajov, osobitne o práve byť informovaný o stave spracúvania svojich
osobných údajov, ako aj o skutočnosti, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné,
pričom potvrdzuje, že tento súhlas bol udelený na obdobie počas platnosti tejto zmluvy
a 10 rokov po jej zániku a tento súhlas pred uplynutím určenej doby môže odvolať iba
v prípade neoprávneného nakladania so svojimi osobnými údajmi.
Článok IV
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží Autor a jedno
Vydavateľ.
2. Na akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa vyžaduje písomná forma.
3. Ak nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak, vzťahy zmluvných strán sa riadia
ustanoveniami autorského zákona a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam zmluvy porozumeli, zmluva vyjadruje ich
vážnu a slobodnú vôľu a na znak svojho súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave dňa.................

V................................dňa.............

....................................................................
(podpis zástupcu Vydavateľa)

...................................................
(podpis Autora )

