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Garant: UK UPJŠ                                                                                  Č.j.: 1605/2016 
                                                                                          Košice, 12.05.2016  

 

 

Smernica č. 4/2016 

o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite    
Pavla  Jozefa  Šafárika  v Košiciach a jej súčastiach 

 

V súlade s ust. článku 4 odsek 3 Organizačného poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach v platnom znení, v súlade s Príkazom rektora č. 3/2008 na zavedenie Dizajn manuálu 

jednotného vizuálneho štýlu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v platnom znení, v 

nadväznosti na zákon  č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, 

neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov a 

v nadväznosti na zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov a v súlade 

so Smernicou č. 3/2016 o edičnej činnosti UPJŠ v Košiciach a jej súčastí. 

 

v y d á v a m 

nasledovnú smernicu o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite  Pavla  Jozefa  

Šafárika  v Košiciach a jej súčastiach (ďalej len „UPJŠ“). 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1.   UPJŠ podporuje vydávanie elektronických dokumentov, ktoré zabezpečujú študijný proces,    

      elektronické vzdelávanie a prezentujú vedecké výsledky.  

2.  Vydavateľom všetkých elektronických dokumentov (vysokoškolské učebné texty, vysokoškolské   

      učebnice, monografie, zborníky, univerzitné a fakultné periodiká a iné) v súlade s jednotným    

      vizuálnym štýlom je UPJŠ. 

3. Pre UPJŠ ako vydavateľa elektronických dokumentov zabezpečuje všetky činnosti Univerzitná   

      knižnica UPJŠ (ďalej len „UK“) prostredníctvom svojho organizačného útvaru Oddelenia            

      edičnej činnosti (ďalej len „OEČ“).  



2 

Článok 2 

Povinnosti Univerzitnej knižnice 

UK OEČ je povinná zabezpečiť: 

a)   pridelenie ISBN pre elektronický dokument; 

b)   zaslanie elektronického dokumentu knižniciam s právom povinného výtlačku; 

c)   sprostredkovanie uzatvorenia licenčnej zmluvy o uverejnení diela s autorom; 

d)   prijatie žiadosti o elektronické publikovanie zostavovateľa, editora a pod. v prípade, ak ide    

      o elektronický dokument pri ktorom sa nevyžaduje podpis Licenčnej zmluvy (zborník, časopis   

      a pod.); 

e)   sprístupnenie elektronického dokumentu v digitálnom katalógu UK; 

f)   sprístupnenie elektronického dokumentu v e-shope Unibook UPJŠ v Košiciach; 

g)   zabezpečenie ochrany elektronického dokumentu heslom, proti kopírovaniu, tlačeniu, alebo    

      akémukoľvek  zásahu do textu.   

 

Článok 3 

Povinnosti fakulty/súčastí UPJŠ 

 

Fakulty/súčasti UPJŠ:  

 a) odporúčajú UK OEČ vydanie elektronického dokumentu, čo potvrdia podpisom na príslušnom   

          formulári „Návrhový list“ alebo „Žiadosť o elektronické publikovanie“  (Príloha č.1, č. 2); 

b)  garantujú odbornú úroveň elektronického dokumentu; 

c)  odsúhlasia vyplatenie autorskej odmeny v zmysle uzavretej licenčnej zmluvy. 

 

Článok 4 

Povinnosti autora/zostavovateľa/editora 

 

Autor/zostavovateľ/editor doručí UK OEČ: 

a)   návrhový list na vydanie elektronického dokumentu (Príloha č.1), ktorý podpisuje:  

- v prípade fakulty dekan príslušnej fakulty; 

- v prípade súčasti UPJŠ riaditeľ alebo vedúci danej súčasti UPJŠ; 

- za UPJŠ príslušný prorektor splnomocnený rektorom; 

b)   recenzné posudky elektronického dokumentu v písomnej podobe: 

ba) recenzné posudky sa vyžadujú v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR pojednávajúcou o 

centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej 

činnosti platnou pre vykazovacie obdobie a v súlade s metodickým pokynom CREPČ pre 

vykazovacie obdobie; 
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bb) požiadavka na recenzné posudky elektronických dokumentov nad rámec vyhlášky 

MŠVVaŠ SR pojednávajúcej o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a 

centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti platnej pre vykazovacie obdobie môžu byť 

požadované v súlade s internými pravidlami/smernicami/nariadeniami príslušnej 

fakulty/súčasti UPJŠ. 

bc)  Rada pre edičnú činnosť UPJŠ odporúča: 

1/ pre elektronický vysokoškolský učebný text, vysokoškolskú učebnicu najmenej dvoch  

recenzentov (pričom by malo ísť spravidla o odborníkov z príslušného odboru alebo praxe a 

najmenej jeden z recenzentov by mal byť z i nej fakulty/pracoviska);               

  2/ pre elektronickú vedeckú monografiu najmenej dvoch recenzentov (pričom by malo ísť  

  spravidla o odborníkov z príslušného odboru alebo praxe a najmenej jeden z recenzentov by   

   mal byť z inej fakulty/pracoviska) a vedeckého redaktora, ktorý posúdi publikáciu hlavne     

  z hľadiska celkovej koncepcie diela a súčasnej vedeckej úrovne, pričom sa oboznámi aj    

  s recenznými posudkami a stanoviskom autora k nim; 

  3/ pre elektronické zborníky zaradené v kategórii „A“ EPC najmenej dvoch recenzentov na  

  zrecenzovanie príspevkov zborníka alebo zborníka ako celku (pričom by malo ísť spravidla   

  o odborníkov z príslušného odboru alebo praxe a najmenej jeden z recenzentov by mal byť    

  z inej fakulty/pracoviska); 

c)   písomné stanovisko k recenzným posudkom a pripomienkam; 

d)   anotáciu v slovenskom a anglickom jazyku; 

e)   elektronický dokument po korektúru textu; 

f)   skompletizovaný finálny rukopis v elektronickej podobe na nosiči CD/DVD, alebo zašle    

      e-mailom na adresu zodpovedného pracovníka UK OEČ v jednom ucelenom  zdrojovom  

      súbore vo formáte doc. a jednom ucelenom súbore vo formáte pdf; 

h)   licenčnú zmluvu o uverejnení diela (Príloha č.4  a) až h); 

i)   žiadosť o elektronické publikovanie (Príloha č. 2) v prípade, ak ide o elektronický dokument  

     pri ktorom sa nevyžaduje podpis licenčnej zmluvy (zborník, časopis a pod.), ktorú podpisuje: 

     - v prípade fakulty dekan príslušnej fakulty; 

     - v prípade súčasti UPJŠ riaditeľ alebo vedúci danej súčasti UPJŠ; 

           - za UPJŠ príslušný prorektor splnomocnený rektorom; 

j)   formulár Žiadosť o pridelenie ISBN (Príloha č. 3) 

 

Článok 5 

Spracovanie elektronického dokumentu 

 

1. Na požiadanie fakulty po dohode s autorom/zostavovateľom/editorom UK OEČ zabezpečí 

jazykovú a štylistickú korektúru, grafickú úpravu, súlad vydávaného dokumentu s platným 

Dizajn manuálom UPJŠ a pod. u dodávateľa polygrafickej výroby, inak ju 
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autor/zostavovateľ/editor zabezpečí sám bez nároku na odmenu.  

2. UK OEČ v úzkej súčinnosti s autorom/ zostavovateľom/ editorom zabezpečí prípravu 

elektronického dokumentu na publikovanie a poskytuje konzultačné a odborné poradenstvo. 

3. Autor/zostavovateľ/editor je povinný rešpektovať odborné odporúčania UK OEČ v plnom 

rozsahu. 

 

Článok 6 

Sprístupnenie elektronického dokumentu 

 

1. Elektronický dokument bude sprístupnený bez poplatku v digitálnom katalógu UK v súlade 

s podmienkami dohodnutými v licenčnej zmluve o uverejnení diela alebo v žiadosti 

o elektronické publikovanie.  

2. Elektronický dokument bude sprístupnený v e-shope Unibook UPJŠ v súlade s podmienkami 

dohodnutými v licenčnej zmluve o uverejnení diela alebo v žiadosti o elektronické 

publikovanie.  

3. UK má právo odmietnuť zverejniť elektronický dokument, ak nebudú splnené podmienky a 

pravidlá uvedené v tejto smernici. 

 

Článok 7 

Licenčná zmluva 

 

1. UK OEČ po odporúčaní príslušnou fakultou a v úzkej súčinnosti s autorom/autormi vypracuje 

návrh licenčnej zmluvy podľa zákona 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších 

predpisov. 

2. Licenčná zmluva bližšie špecifikuje licenčné podmienky, vrátane odmeny pre autora/autorov 

(Príloha č. 4 a) až h) tejto smernice.  

 

Článok 7 

Autorská odmena 

 

1. Autorom elektronických dokumentov napísaných v slovenskom jazyku môže prislúchať  

      autorská odmena. 

2.   Výška autorskej odmeny nesmie presiahnuť hornú hranicu: 

a) pri monografiách 70,- €/AH; 

b) pri vysokoškolských učebniciach 65,- €/AH; 

c) pri vysokoškolských učebných textoch 60,- €/AH. 

3.   Autorom elektronických dokumentov napísaných v cudzom jazyku môže prislúchať autorská   

      odmena. 
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4.   Výška autorskej odmeny nesmie presiahnuť hornú hranicu odmeny: 

d) pri monografiách 80,- €/AH; 

e) pri vysokoškolských učebniciach 75,- €/AH; 

f) pri vysokoškolských učebných textoch 70,- €/AH. 

5.  Pri druhom a každom následnom nezmenenom elektronickom vydaní autorovi neprislúcha   

     žiadna autorská odmena. 

6.  Pri druhom prepracovanom (zmenenom) elektronickom vydaní autorovi môže prislúchať  

     autorská odmena. 

7.  Výška autorskej odmeny nesmie presiahnuť hornú hranicu odmeny: 

g) pri monografiách v slovenskom jazyku 25,- €/AH; 

h) pri monografiách v cudzom jazyku 35,- €/AH; 

i) pri vysokoškolských učebniciach v slovenskom jazyku 20,- €/AH; 

j) pri vysokoškolských učebniciach v cudzom jazyku 30,-€/AH; 

k) pri vysokoškolských učebných textoch v slovenskom jazyku 15- €/AH; 

l) pri vysokoškolských učebných textoch v cudzom jazyku 25,- €/AH. 

8.  Pri treťom a každom následnom prepracovanom (zmenenom) elektronickom vydaní autorovi  

     môže prislúchať autorská odmena. Výška autorskej odmeny nesmie presiahnuť hornú   

     hranicu: 

m) pri monografiách v slovenskom jazyku 20,- €/AH; 

n) pri monografiách v cudzom jazyku 30,- €/AH; 

o) pri vysokoškolských učebniciach v slovenskom jazyku 15,- €/AH; 

p) pri vysokoškolských učebniciach v cudzom jazyku 25,-€/AH; 

q) pri vysokoškolských učebných textoch v slovenskom jazyku 10,- €/AH; 

r) pri vysokoškolských učebných textoch v cudzom jazyku 20,- €/AH. 

 

Článok 14 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu rektorom UPJŠ. 

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice stráca platnosť a účinnosť Smernica č. 2/2015 

o elektronickom publikovaní na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej 

súčastiach zo dňa 20.04.2015, č. j. 1195/2015.  

 

 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., v. r. 

                                                                                                  rektor UPJŠ 
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PRÍLOHY:  

1. Návrhový list na  vydanie elektronického dokumentu 

2. Žiadosť o elektronické publikovanie dokumentu 

3. Žiadosť o pridelenie čísla ISBN 

4. Licenčná zmluva  

a) predaj, bez nároku na odmenu – 1 autor 

b) predaj, bez nároku na odmenu – viac autorov 

c) voľný prístup, bez nároku na odmenu – 1 autor 

d) voľný prístup, bez nároku na odmenu – viac autorov 

e) predaj, s nárokom na odmenu – 1 autor 

f) predaj, s nárokom na odmenu – viac autorov 

g) voľný prístup, s nárokom na odmenu – 1 autor 

h) voľný prístup, s nárokom na odmenu – viac autorov 

 

 

 


