
Licenčná zmluva č. LMR – Z -26/2020 
o použití diela podľa Zákona č. 185/2015 Z. z. - Autorský zákon 

(ďalej len „autorský zákon“) 
 
 
                                                              I. Zmluvné strany  
 
Poskytovateľ:                          Liptovské múzeum v Ružomberku 
Sídlo:                                  Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok 
IČO:                                    35993154 
DIČ:                                 2020590363 
Bankové spojenie:              Štátna pokladnica     
Číslo účtu:                          SK44 8180 0000 0070 0048 1432 
Štatutárny zástupca:           PhDr. Martin Krupa, riaditeľ 
 
  
 
  
 
Nadobúdateľ:                   PhDr. Víťazoslav Struhár 
Sídlo:                                   
Dátum narodenia:                
Číslo OP:                             
 
 
             
 
                                                              II. Predmet zmluvy 
 
Poskytovateľ touto zmluvou udeľuje súhlas nadobúdateľovi na použitie diela (ďalej len 
„licencia“) v rozsahu a na účely ďalej vymedzené v tejto zmluve a nadobúdateľ sa zaväzuje 
poskytnúť poskytovateľovi za udelenie licencie k dielu náhradu vo forme nefinančného plnenia 
za podmienok ustanovených touto zmluvou. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie: súhlas 

s publikáciou fotografií vybraných zbierkových predmetov v správe Liptovského múzea 

v Ružomberku a vybraných fotografií uložených vo Fotoarchíve Liptovského múzea v 

Ružomberku v publikácii pripravovanej nadobúdateľom. 

  

 

ZOZNAM PREDMETOV  
 
 

1. hlinené koliesko,  Liskovská jaskyňa, staré zbierky 
2. fragment žulového drvidla, úprava speleologického chodníka, Liskovská jaskyňa 
3. keramika (stredovek-novovek), Liskovská jaskyňa, staré zbierky 
4. keramika, Liskovská jaskyňa, staré zbierky 
5. keramika, Archeologická sieň-úprava chodníka, Liskovská jaskyňa 
6. lužická keramika, staré zbierky, Liskovská jaskyňa 
7. keramika, výkop vo vstupných priestoroch, Liskovská jaskyňa 
8. keramika, prieskum P. Múdry, Liskovská jaskyňa 
9. keramika, prieskum P. Jurečka – D. Mydlo, Liskovská jaskyňa  



10. keramika, výkop z Archeologickej siene, Liskovská jaskyňa 
11. keramika, úprava spel. chodníka vo vstupnej časti vchodu Liskovskej jaskyne 
12. keramika, speleologický prieskum v 1. križovatke chodieb Liskovskej jaskyne 
13. keramika, úprava speleologického chodníka v Archeologickej sieni LJ 
14. keramika, speleologický prieskum v Jánošíkovej sieni Liskovskej jaskyne 
15. grafit, speleologický prieskum P. Jurečka, Liskovská jaskyňa 
16. keramika, prekopávanie chodníka v 1. križovatke chodieb Liskovskej jaskyne 
17. zubadlo, Mních – Ostrá skala 
18. keramika, výkop na rozhraní Archeologickej siene a 1. križovatky Liskovsk. jaskyne 
19. keramika, úprava speleologického chodníka v Partizánskych chodbách, Lisk. Jaskyňa 
20. keramika, Chodba ľudožrútov, Liskovská jaskyňa 
21. keramika, vstupné priestory Liskovskej jaskyne 
22. keramika, Mních  - Ostrá skala 
23. keramika, koliesko, Pod beťárom 
24. keramika, vstupná časť východného vchodu Liskovskej jaskyne 
25. časť zásobnice s okružím, Liskovská jaskyňa 
26. keramika, Pod beťárom 
27. keramika, Lípa – kameňolom 
28. zlomok bronzovej sekerky, Liskovská jaskyňa 
29. jantárová perla, Liskovská jaskyňa 
30. keramika z archeologického výskumu z r.1997, Liskovská jaskyňa 
31. medené predmety - špirálové záušnice, Liskovská jaskyňa 
32. kostená ihla, Liskovská jaskyňa 
33. nádobka zo sídliska pod Mníchom 
34. hlinené závažia z Mnícha 
35. silicitový hrot, Liskovská jaskyňa 
36. zub mamuta z Komjatnej 
37. špičiak z medveďa, Liskovská jaskyňa 
38. bronzové záušnice, Liskovská jaskyňa 
39. ľudské kosti, Liskovská jaskyňa 
 
 
ZOZNAM FOTIEK A NEGATÍVOV 
 

1. 2746 – diapozitív farebný, jantárové perly 
2. 1956 – 1961, čiernobiele fotografie, Mních kameňolom 
3. 2620 – kvaple z Liskovskej jaskyne 
4. 2621 – vchod do Liskovskej jaskyne 
5. 2656 – vykopávky na Mníchu z 1929 
6. 2659 – vykopávky na Mníchu z 1929 
7. 6167 – zbierky na Starej fare 
8. 6177 – zbierky na Starej fare 
9. 7164 – Liskovská jaskyňa 
10. 7165 – portál vedľajšieho vchodu 
11. 8074 – vodopád 
12. 8075 – prieskum Liskovskej jaskyne 
13. 8076 – prieskum Liskovskej jaskyne 
14. 9990-10000 Liskovská jaskyňa 
15. 13435 – sídlisko púchovskej kultúry 
16. 14474 – zisťovacia sonda na Martinčeku 



17. 15390 – 15394 – pod Mníchom / vyberanie nálezov 
 
  

                                                              III. Spôsob použitia diela     
 
Nadobúdateľ v súlade s touto zmluvou použije dielo: v knižnej publikácii s názvom 
Mystérium Liskovskej jaskyne (1. vydanie v plánovanom náklade mimo dotlače)  s touto 
špecifikáciou: 
 

a) žáner: monografia, literatúra faktu 
b) autori: Víťazoslav Struhár, Pavel Bella, Martin Sabol, Tomáš Zachar, Peter Staník 

a kol. 
c) vydavateľské údaje:  

predpokladaný rozsah publikácie: cca 240 strán 
plánovaný náklad: 700 kusov 
vydavateľ: Archeológia SK s.r.o., Ružomberok 
plánovaný termín vydania: jún 2020 

 
Nadobúdateľ sa zaväzuje v knižných publikáciách uviesť zdroj nadobudnutia použitého diela, 
v prípade zverejnenia poďakovania iným participujúcim subjektom v knižných publikáciách 
uverejniť na danom mieste aj poďakovanie poskytovateľovi. 
 
 
 IV. Náhrada za poskytnutie licencie  
 

 
Náhrada za poskytnutie licencie podľa článku II. tejto zmluvy má formu  nefinančného plnenia. 
Nadobúdateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi nefinančnú úhradu vo forme 5 kusov knižnej 
publikácie Mystérium Liskovskej jaskyne pre jeho odbornú knižnicu v Liptovskom 
múzeu v Ružomberku. Uvedená licencia sa vzťahuje len na 1. vydanie knižnej publikácie. 
 
 

V. Dátum a miesto plnenia 
 

 
Nadobúdateľ sa zaväzuje doručiť poskytovateľovi zmluvne dohodnuté množstvo výtlačkov 
knižných titulov do 15 pracovných dní od dodania nákladu knižnej publikácie nadobúdateľovi 
na pracovisko Liptovského múzea v Ružomberku.   
 
 
                                                              

VI. Ďalšie dohodnuté podmienky 
 

Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi nevýhradnú licenciu vo vecne obmedzenom rozsahu 
na použitie diela. Vo veciach touto zmluvou výslovne neupravených sa postupuje podľa 
príslušných ustanovení autorského zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 
jednom exemplári. 
 



Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poskytovateľom a nadobúdateľom a účinnosť 
jeden deň po jej zverejnení na portáli poskytovateľa.  
 
 
 
v Ružomberku       25/05/    2020                              v Ružomberku          25/05/           2020 
 
 
 
 
 
 
 
Poskytovateľ:                                                                   Nadobúdateľ:  
                                                                                      
 
 
 
       PhDr, Martin Krupa,                                                  PhDr. Víťazoslav Struhár                                           
                riaditeľ  
Liptovského múzea v Ružomberku 


