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Garant: UK UPJŠ                                                                  Košice dňa 13.12.2018 

                                                                                               Č.j. REK00026/2018-UPA/8575     
 
 
 

Smernica č. 8/2018 

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. 8/2018 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 Vydavateľstva 

ŠafárikPress. 
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Článok 2 

Povinnosti Univerzitnej knižnice 

 
Vydavateľstvo ŠafárikPress je povinné zabezpečiť: 

a) pridelenie ISBN pre elektronický dokument; 

b) pridelenie DOI pre elektronický dokument; 

c) tvorba Response pages; 

d) zaslanie elektronického dokumentu knižniciam s právom povinného výtlačku; 

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

f) 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.); 

g) sprístupnenie elektronického dokumentu v digitálnom katalógu UK; 

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

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

akémukoľvek zásahu do textu. 

 
Článok 3 

Povinnosti fakulty/súčastí UPJŠ 
 
Fakulty/súčasti UPJŠ: 

a) odporúčajú Vydavateľstvu ŠafárikPress vydanie elektronického dokumentu, čo potvrdia podpisom 

na príslušnom formulári „Návrhový list“ a „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 Vydavateľstvu ŠafárikPress: 

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 korektúre textu; 

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

e-mailom na adresu zodpovedného pracovníka Vydavateľstva ŠafárikPress 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) 

k) formulár Žiadosť o pridelenie DOI (Príloha č. 5 ) 

- pridelenie DOI prebieha v súlade s podmienkami agentúry CrossRef 
 
 

Článok 5 

Spracovanie elektronického dokumentu 
 

1. Na požiadanie fakulty po dohode s autorom/zostavovateľom/editorom Vydavateľstvo ŠafárikPress 

zabezpečí jazykovú a štylistickú korektúru, grafickú úpravu, súlad vydávaného dokumentu 
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s platným vnútorným predpisom upravujúcim zavedenie Dizajn manuálu UPJŠ a pod. u 

dodávateľa polygrafickej výroby, inak ju autor/zostavovateľ/editor zabezpečí sám bez nároku na 

odmenu. 

2. Vydavateľstvo ŠafárikPress 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 Vydavateľstva 

ŠafárikPress 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. Vydavateľstvo ŠafárikPress 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. 5 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. 

4. Výška autorskej odmeny nesmie presiahnuť hornú hranicu odmeny: 

d) pri monografiách 80,- €/AH; 
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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 jej 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 



 

PRÍLOHY: 

1. Návrhový list na vydanie elektronického dokumentu 

2. Žiadosť o elektronické publikovanie dokumentu 

3. Žiadosť o pridelenie čísla ISBN 

4. Žiadosť o pridelenie DOI 

a) príspevok v časopise 

b) príspevok v zborníku 

c) publikácia (celok) 

5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 k Smernici č. 8/2018 o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  a jej súčastiach 
 

 
 

NÁVRHOVÝ LIST 
NA VYDANIE  ELEKTRONICKÉHO DOKUMENTU 

 
Autor (vedúci autorského kolektívu): ............................................................................................................................. 

Č. tel.: ................................................................... E-mail:    .................................................................................. 

Pracovisko:        .................................................................................................................................................................... 

Spoluautori:        ................................................................................................................................................................... 

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

Názov diela:    .................................................................................................................................................................. 

Typ dokumentu: vysokoškolský učebný text (skriptá)  vysokoškolská učebnica  vedecká monografia 

zborník  antológia časopis  ostatné  

Adresa URL............................................................................................................................................................................. 

Poradie vydania: prvé druhé tretie iné uveďte................................................................................... 

Vydanie:  nezmenené doplnené prepracované na................................................................................ 

Edičný plán UPJŠ rok:......................... Por. číslo (v rámci Edič. plánu): ....................................................................... 

Nezaradené do Edičného plánu v roku.................................................................................................................... 

Rozsah (AH): ............................ Počet obrázkov: ............... Počet tabuliek: ....................................................... 

Žiadaný termín publikovania: ......................................... Jazyk publikácie: .................................................................. 

Iné  požiadavky:    ............................................................................................................................................................. 

Recenzenti (uviesť meno a priezvisko, adresu, telefonický alebo e-mailový kontakt, priložiť recenzné posudky: 

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

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

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

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

Financovanie z rozpočtu: UPJŠ fakulty súčastí UPJŠ iné, uveďte:............................................. 

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

Vysokoškolské učebné texty sú určené pre (predmet, ročník, počet študentov): ......................................................... 

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

Týmto   prehlasujem,   že   predkladaný   rukopis   vysokoškolského   učebného   textu   je   pôvodný,   bol 

vypracovaný v súlade s STN ISO 690 a zohľadňuje pripomienky recenzentov. 
 

Dátum a podpis autora: ................................................................................................................................................. 
 

 

 

Rektor UPJŠ/dekan fakulty/riaditeľ UP .................................................................. Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach schvaľuje vydanie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

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

 
rektor/dekan/riaditeľ 



 

Príloha č. 2 k Smernici č. 8/2018  o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  a 
jej súčastí 

 

 
 
 

 

UPJŠ / fakulta / súčasť UPJŠ..................................................................................................... 
 
 

 
ŽIADOSŤ O ELEKTRONICKÉ PUBLIKOVANIE DOKUMENTU 

 
 

 
 

Žiadateľ 
(zostavovateľ/ Editor) 

 

EMAIL  

PRACOVISKO  

SPOLUAUTORI  

 
NÁZOV DOKUMENTU 

 

 
 

 
TYP DOKUMENTU 

 

Vysokoškolský učebný text (skriptá) Monografia 
 
Zborník       Periodikum 
 

Učebnica                           Iné: 

 

Žiadateľ  svojim  podpisom  udeľuje  súhlas  so  zverejnením  elektronického  dokumentu 
v digitálnom  katalógu  Univerzitnej  knižnice  UPJŠ  v Košiciach  v e-shope  Unibook  UPJŠ 
v Košiciach a so zverejnením na internete a intranete UPJŠ v Košiciach. 

 

Dátum: 
 
 

 

Podpis Podpis Podpis 
žiadateľ dekan/riaditeľ (ved. súčasti UPJŠ) rektor/prorektor 



 

Príloha č. 3 k Smernici č. 8/2018 o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastí 

  
ŽIADOSŤ O PRIDELENIE ČÍSLA ISBN 

Univerzitná knižnica UPJŠ 
V Košiciach 

 

 
Žiadateľ: 

Meno a priezvisko: 

Organizačná jednotka/fakulta: 

Organizačná jednotka/katedra: 

E-mail: 

Telefón: 

Dátum podania žiadosti: 
 

 
Údaje o dokumente: 

 
Vydavateľ: 
(názov, aký bude uvedený na 
dokumente) 

Autor(i): Autor 1: 
(v poradí, ako bude uvedené na 
dokumente) Autor 2: 

Autor 3: 

Autor 4: 

Autor 5: 
 

Názov dokumentu: 

Podnázov dokumentu: 
(ak existuje) 

Druh dokumentu1: 

Forma – väzba: on-line 

Podčiarknite/zvýraznite 
brožovaná viazaná CD ROM DVD 

URL: 

Jazyk publikácie1: 
Podčiarknite/zvýraznite 

slovenský iný (uveďte):
 

Poradie vydania: 

Podčiarknite / zvýraznite 
prvé prvé prepracované druhé iné (uveďte): 

Rok vydania: 

Náklad: ks výtlačkov 

Počet strán: 

Tematická skupina1: 

Predpokladaný dátum doručenia 
povinných výtlačkov do UK: 

Predpokladaná kategória 
publikačnej činnosti1: 

Vyplnený formulár prosíme zaslať mailom do Univerzitnej knižnice: andrea.dohovicova@upjs.sk. 

 
V zmysle  Zákona 212/1997 o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel 
a v zmysle Smernice č. 1/2009 o edičnej činnosti UPJŠ v Košiciach Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach odoberie z nákladu (po vydaní 
publikácie) tento počet výtlačkov. Počet autorských výtlačkov upravuje licenčná zmluva individuálne. 

 
 
 

 

1 pomôcka na druhej strane formulára 

Druh publikácie Náklad Počet povinných a pracovných výtlačkov spolu 

 
 

Neperiodické (tlačené, CD-ROM a pod.) 

do 500 ks 19 ks  odoberie UK UPJŠ v KE 

nad 500 ks 25 ks  odoberie UK UPJŠ v KE 

Periodické (tlačené, CD-ROM a pod.) bez rozdielu nákladu 26 ks  odoberie UK UPJŠ v KE 

Elektronické (periodické + neperiodické)  8 ks vo forme CD-ROM 

 

mailto:andrea.dohovicova@upjs.sk


 

 

 

Pomôcka 

 
Druh dokumentu: Predpokladaná kategória publikačnej činnosti: (kódovník MŠ SR 8/2007-R – výber) 

 

 kód popis  

AAB vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  

ABB štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru ved. monografie vyd. v domácich vydavateľstvách  

ACB vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách  

AED vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách  

AFD publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  

AFH abstrakty príspevkov z domácich konferencií  

BAB odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách  

BCI skriptá a učebné texty  

BEF odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných, nekonferenčných)  

CAB umelecké monografie, preklady a autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách  

CED umelecké práce a preklady v zb., kniž. publ. a skupinových katalógoch vyd. v domácich vyd.  

EAI prehľadové práce – knižné  

EAJ odborné preklady publikácií – knižné  

FAI redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, časopisy, encyklopédie, katalógy, slovníky...)  

GII rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií  
 

 

 

 
Tematická skupina: (kódovník KULT MK SR 4-01) 

 

 

 

 

Jazyk publikácie: 

  kód   popis 

1 Všeobecné 

2 Filozofia, psychológia 

3 Náboženstvo, teológia 

4 Sociológia, štatistika 

5 Politika, ekonómia 

6 Právo, verejná správa, soc. zabezp. a sociálna starostlivosť, poisťovníctvo 

7 Vojenské umenie a vojenská veda 

8 Školstvo, pedagogika, voľný čas 

9 Obchod, spoje, doprava, cestov. ruch 

10 Etnografia, kultúrna antropológia 

11 Filológia, jazyky, jazykoveda 

12 Matematika 

13 Prírodné vedy 

14 Lekárske vedy, zdravotníctvo 

15 Priemysel, technika, technológia, stavebníctvo, obchod a remeslá 

16 Poľnohospodárstvo, lesníctvo, chov dobytka, lov zveri a rybolov 

17 Domáce hospodárstvo 

18 Manažment, riadenie a organizácia 

19 Územné plánovanie, urbanizmus a tvorba krajiny, architektúra a tvorba krajiny 

20 Sochárstvo, výtvarné umenie, grafika, fotografia 

21 Hudba, divadlo, film, umenie 

22 Hry a športy 

23 Dejiny literatúry a literárna kritika 

24 Literárne texty (beletria) 

25 Geografia 

26 História, životopisy 

  

  kód     popis   

1 adresár 

2 atlas 

3 bibliofília 

4 cenník 

5 faksimile 

6 učebné texty 

7 cestovný poriadok 

8 firemný adresár 

9 jubilejná fir. publ. 

10 konferenčné materiály 

11 konferenčný zborník 

12 leporelo, skladačka 

13 mapa 

14 materiály z konferencií 

15 monografia 

16 oficiálna publikácia 

17 plány 

18 skriptá 

19 slepecká tlač 

20 spevník 

21 študijné programy 

22 vysokoškolská učebnica 

23 výročná správa 

24 zborník 

25 zborník vedeckých prác 

26 zmiešané médiá 

 

  kód     popis   

1 slovenský 

2 maďarský 

3 rómsky 

4 český 

5 rusínsky 

6 ukrajinský 

7 nemecký 

8 poľský 

9 chorvátsky 

10 ruský 

11 hebrejský 

12 bulharský 

13 anglický 

14 francúzsky 

15 španielsky 

16 grécky 

17 taliansky 

18 latinský 

19 iný 

20 viacjazyčná 

 



 

Príloha č. 4a k Smernici č. 8/2018 o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej 
súčastí 

 
Žiadosť o pridelenie identifikátora DOI – príspevok v časopise 
 
Žiadam o pridelenie identifikátora DOI 
 

Názov časopisu: 
ISSN: 
Ročník: 
Číslo:  
Vydavateľ: 
URL: 
 

Príspevok č. 1: 
Názov: 
Autor, autori (uviesť všetkých): 
Rok vydania: 
Vydavateľ 
Dostupné od: 
URL článku: 
Abstrakt: 
Kľúčové slová: 
Plný text príspevku v pdf – priložiť: 

 
Kontaktná osoba: 
Email: 
Tel. kontakt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Príloha č. 4b k Smernici č. 8/2018 o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej 
súčastí 

 
Žiadosť o pridelenie identifikátora DOI – príspevok v zborníku 
 
Žiadam o pridelenie identifikátora DOI 
 

Názov zborníka: 
Zostavovatelia: 
ISBN: 
Rok vydania: 
Dostupné od: 
Vydavateľ: 
URL: 
 

Príspevok č. 1: 
Názov: 
Autor, spoluautori (uviesť všetkých): 
Rok vydania: 
Vydavateľ: 
Dostupné od: 
Abstrakt: 
Kľúčové slová: 
Plný text príspevku v pdf – priložiť: 

 
Kontaktná osoba: 
Email: 
Tel. kontakt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Príloha č. 4c k Smernici č. 8/2018 o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej 
súčastí 

 
 
Žiadosť o pridelenie identifikátora DOI – elektronická publikácia (celok) 
 
Žiadam o pridelenie identifikátora DOI 
 

Názov: 
Autor, autori (uviesť všetkých): 
Rok vydania: 
Vydavateľ: 
Dostupné od: 
Abstrakt (anotácia): 
Kľúčové slová: 
Plný text príspevku v pdf – priložiť: 
 

Typ dokumentu: 
 
 
 

Kontaktná osoba: 
Email: 
Tel. kontakt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č.5 /a k Smernici č. 8/2018 o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
a jej súčastí 

 

 
 
 

 

LICENČNÁ ZMLUVA č. ...... 
 

uzavretá v zmysle zákona č.185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 
 

 
1. Nadobúdateľ: 

Názov : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Sídlo : Šrobárova 2, 041 80 Košice 
Štatutárny orgán : prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor UPJŠ 
Zástupca na jednanie 
vo veciach zmluvy: JUDr. Zuzana Gažová 
IČO : 00397768 
DIČ: 2021157050 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN : SK64 8180 0000 0070 0007 4351 
Zriadená: zákonom č. 361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach 
 

(ďalej len „nadobúdateľ“) 
 

2. Autor: Titul Meno Priezvisko 
bytom............................................................................................ 
zamestnanec Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
.................................fakulty. 

 
(ďalej len „autor“) 

 

Článok II. 
Právne predpisy 

 
Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia zákonom 185/2015 Z. z. Autorský zákon 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) a zákonom č. 40/1964 Zb. – 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
 
 

Článok III 
Predmet zmluvy, spôsob a doba použitia diela 

 
1. Autor touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie  elektronického dokumentu 

uvedeného v odseku 2 tejto zmluvy (ďalej „licencia“) za ďalej uvedených podmienok. 
2.  Názov elektronického dokumentu:........................................................................................ 
3. Spôsob použitia diela 



2  

3.1 Nadobúdateľ licencie je oprávnený: 
a) uzavrieť subdodávateľskú zmluvu s akoukoľvek treťou stranou, ktorú považuje za 

vhodnú, o vykonaní technickej práce potrebnej na elektronické publikovanie 
dokumentu alebo pokiaľ je to potrebné na umožnenie priebežného použitia materiálu 
z hľadiska zmien štandardov pre operačné systémy, softvérové aplikácie alebo formát 
údajov, 

b) uzavrieť subdodávateľskú zmluvu s akoukoľvek treťou stranou na zabezpečenia 
zverejnenia elektronického dokumentu a poskytnutia prístupu pre oprávnených 
používateľov v plnom rozsahu, 

c) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu na webovej stránke UPJŠ, 

d) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu (na stiahnutie) na webovej stránke e-shopu Unibook UPJŠ, 

e) zverejniť  elektronický  dokument  určený  pre  oprávnených  používateľov  v  plnom 
rozsahu na intranete UPJŠ/fakúlt/súčastí, 

f) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu v digitálnej knižnici UPJŠ, 

g) reprodukovať elektronický dokument na papieri, alebo elektronicky v množstve 10 
rozmnoženín potrebných jedine na účel zálohovania, uchovávania alebo rozposlania 
povinných výtlačkov, 

h) ukladať elektronický dokument systematickým spôsobom tak, aby bolo možné jeho 
vyhľadávanie a získanie, 

i) poskytnúť oprávneným používateľom prístup k elektronickému dokumentu 
prostredníctvom internetových sietí, 

j) poskytnúť oprávneným používateľom prístup k elektronickému dokumentu za 
poplatok, alebo bez poplatku, 

k) poskytnúť iným knižniciam na Slovensku on-line prístup k elektronickému dokumentu, 
3.2 Sprístupnenie elektronického dokumentu sa uskutoční najneskôr do troch týždňov 

po podpísaní tejto zmluvy. 
3.3 Oprávnení používatelia môžu: 

a) vyhľadávať, prehliadať, získavať a zobrazovať elektronický dokument; 
b) elektronicky ukladať časti elektronického dokumentu na osobné použitie, 

tak  ako  to  povoľuje  príslušná  legislatíva,   zákon   alebo   dodatky   k tejto 
zmluve medzi autorom a nadobúdateľom; 

c) vytlačiť jednonásobné kópie časti elektronického dokumentu tak, ako to 
povoľuje príslušná legislatíva, alebo dodatky k tejto zmluve medzi autorom 
a nadobúdateľom. 

3.4 Oprávnený používateľ nesmie ďalej posielať tretím osobám časť elektronického 
dokumentu alebo celú verziu elektronického dokumentu. 

 
4. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu 20 rokov, a to na elektronické 

publikovanie dokumentu a na poskytnutie spoplatneného prístupu oprávneným 
používateľom k elektronickému dokumentu. 

 
 
 

Článok IV 
Obmedzenia 

 
1. Nadobúdateľ licencie a oprávnení používatelia nie sú oprávnení odstraňovať  alebo meniť 

mená autorov alebo oznámenia vydavateľa o autorských právach alebo akékoľvek iné 
prostriedky, identifikáciu alebo upozornenia tak, ako sa objavujú v licencovanom 
materiáli alebo na ňom. 
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2. Oprávnení používatelia nesmú meniť, skracovať, upravovať alebo modifikovať 
licencovaný materiál, s výnimkou miery potrebnej na zabezpečenie vnímateľnosti na 
počítačovej obrazovke, alebo podľa iného povolenia v tejto zmluve pre oprávnených 
používateľov. 

 
 

Článok V 
Autorská odmena a podmienky jej vyplatenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že autor poskytuje licenciu na spôsob použitia elektronického 

dokumentu uvedeného v čl. III ods. 3 tejto zmluvy bez nároku na autorskú odmenu a 
bez nároku na podiel z predajnej ceny elektronického dokumentu bez DPH. 

2. Autor obdrží 1 ks CD ROM/DVD ROM s finálnou verziou publikácie. 
 
 

Článok VI 
Podmienky licenčnej zmluvy 

 
1. Autor poskytne nadobúdateľovi kompletný rukopis elektronického dokumentu v jednom 

exemplári na elektronickom pamäťovom médiu (CD) alebo zašle e-mailom na adresu 
zodpovedného pracovníka Vydavateľstva ŠafárikPress do jedného mesiaca od 
podpísania zmluvy. Okrem odovzdaného originálu rukopisu elektronického dokumentu si 
autor ponechá ďalšiu kompletnú kópiu rukopisu na elektronickom pamäťovom médiu (CD). 

2. Autor vyhlasuje, že: 
a) elektronický dokument bol spracovaný v súlade s najnovšími odbornými, vedeckými a 

didaktickými poznatkami v príslušnom odbore, že rukopis elektronického diela 
vrátane obrázkov zodpovedá príslušným štátnym normám a je napísaný v súlade s 
platnými pravidlami pravopisu a s platnou odbornou terminológiou. 

b) práva k elektronickému dokumentu, ktoré predkladá, mu patria bez obmedzenia a 
ručí za všetky nároky tretích osôb, ktoré by v tejto súvislosti vznikli. 

3. Autor zodpovedá za pôvodnosť textových i netextových častí rukopisu; časti, ku ktorým 
mu autorské právo nepatrí, autor v rukopise osobitne vyznačí, pričom ručí za to, že autori 
týchto častí súhlasia s ich uverejnením za podmienok dohodnutých touto zmluvou. 

4. Autor ručí za to, že závažné pripomienky oponentov v zmysle odborných posudkov sú 
zapracované vo vydávanom diele. 

5. Nadobúdateľ sa zaväzuje vydať elektronický dokument v elektronickej podobe 
najneskoršie  v  termíne  do:  30  kalendárnych  dní  od  podpisu  tejto  LZ  autorom 
a nadobúdateľom. 

6. Nadobúdateľ licencie zabezpečí redakčnú a technickú úpravu elektronického dokumentu 
v súlade s vnútorným predpisom upravujúcim zavedenie dizajn manuálu platným  na 
UPJŠ požiadavkami poberateľov  povinných výtlačkov a v súlade s platnými vnútornými 
predpismi UPJŠ. 

7. Nadobúdateľ licencie odovzdá finálny elektronický dokument autorovi na elektronickom 
pamäťovom médiu (CD) na autorskú korektúru do mesiaca odo dňa prevzatia 
kompletného rukopisu podľa čl. VI bod 1. 

8. Autor sa zaväzuje bez osobitnej odmeny vykonať kvalitne autorskú korektúru, a to 
najneskôr do jedného kalendárneho mesiaca od odovzdania elektronického dokumentu 
nadobúdateľom. V prípade nedodržania dohodnutého termínu zo strany autora má 
nadobúdateľ právo na odstúpenie od zmluvy. 

9. O grafickej o technickej úprave diela rozhoduje nadobúdateľ a podľa možnosti prihliada 
na návrhy fakulty a autora. 

10. Nadobúdateľ licencie zabezpečí použitie elektronického dokumentu v súlade s čl. III. tejto 
zmluvy, v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a platnými vnútornými 
predpismi UPJŠ. 
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11. Nadobúdateľ licencie zabezpečí ochranu elektronického dokumentu proti kopírovaniu, 
prepisovaniu a tlačeniu. Ochranu zabezpečí aj heslom, ktorým  uzamkne elektronický 
dokument. 

 
 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpisu  oboma  zmluvnými  stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV 
SR. 

2. Meniť túto zmluvu je možné po vzájomnej dohode písomnými dodatkami, takto 
označenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, pričom nadobúdateľ obdrží tri vyhotovenia 
a autor obdrží 1 vyhotovenie zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva bude automaticky predĺžená o 10 rokov, 
pokiaľ nie je podané písomné oznámenie o opaku pred skončením platnosti zmluvy. 

5. Po   vypovedaní   zmluvy   sa   akékoľvek   práva   duševného   vlastníctva   existujúce 
v akýchkoľvek metaúdajoch (informáciách opisujúcich súbory priestorových údajov a 
služby priestorových údajov, ktoré umožňujú ich zisťovanie, katalogizáciu a využívanie) 
vytvorených držiteľom licencie automaticky zaniknú, avšak toto ustanovenie nebude mať 
vplyv na ďalšie bezplatné použitie takýchto metaúdajov držiteľom licencie na 
katalogizačné účely. 

 
 

V Košiciach dňa ................ V Košiciach dňa.................. 
 
 

Autor: Za nadobúdateľa: 
 
 

 
  

Titul Meno Priezvisko prof. RND. Pavol Sovák, CSc. 
rektor 



 

Príloha č. 5 /b k Smernici č. 8/2018 o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
a jej súčastí 

 
 
 
 

 

LICENČNÁ ZMLUVA č. ........ 
 

uzavretá v zmysle zákona č.185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1. Nadobúdateľ: 

Názov : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Sídlo : Šrobárova 2, 041 80 Košice 
Štatutárny orgán : prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor UPJŠ 
Zástupca na jednanie 
vo veciach zmluvy: JUDr. Zuzana Gažová 
IČO : 00397768 
DIČ: 2021157050 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN : SK64 8180 0000 0070  0007 4351 
Zriadená: zákonom č. 361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach 
(ďalej len „nadobúdateľ“) 

 

2. Spoluautori: 
 

1.  .................................................................., vedúci autorského kolektívu, 
bytom ......................................................, 
zamestnanec Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
........................................ fakulty. 

 
2.  .................................................................., 

bytom ......................................................, 
zamestnanec Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
........................................ fakulty. 

 
(ďalej len „spoluautori“) 

 
 

 
Článok II 

Právne predpisy 
 
Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia zákonom 185/2015 Z. z. Autorský  zákon 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) a zákonom č. 40/1964 Zb. – 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
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Článok III 
Predmet zmluvy, spôsob a doba použitia diela 

 
1. Spoluautori touto zmluvou udeľujú nadobúdateľovi súhlas na použitie elektronického 

dokumentu uvedeného v odseku 2 tejto zmluvy (ďalej „licencia“) za ďalej uvedených 
podmienok. 

2.  Názov elektronického dokumentu:........................................................................................ 
3. Spôsob použitia diela 

3.1 Nadobúdateľ licencie je oprávnený: 
a) uzavrieť subdodávateľskú zmluvu s akoukoľvek treťou stranou, ktorú považuje za 

vhodnú, o vykonaní technickej práce potrebnej na elektronické publikovanie 
dokumentu alebo pokiaľ je to potrebné na umožnenie priebežného použitia 
materiálu z hľadiska zmien štandardov pre operačné systémy,  softvérové aplikácie 
alebo formát údajov, 

b) uzavrieť subdodávateľskú zmluvu s akoukoľvek treťou stranou na zabezpečenia 
zverejnenia elektronického dokumentu a poskytnutia prístupu pre oprávnených 
používateľov v plnom rozsahu, 

c) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu na webovej stránke UPJŠ, 

d) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu (na stihanutie) na webovej stránke e-shopu Unibook UPJŠ, 

e) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu na intranete UPJŠ/fakúlt/súčastí, 

f) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu v digitálnej knižnici UPJŠ, 

g) reprodukovať elektronický dokument na papieri, alebo elektronicky v množstve 10 
rozmnoženín potrebných jedine na účel zálohovania, uchovávania alebo 
rozposlania povinných výtlačkov, 

h) ukladať elektronický dokument systematickým spôsobom tak, aby bolo možné 
vyhľadávanie a získanie, 

i) poskytnúť oprávneným používateľom prístup k elektronickému dokumentu 
prostredníctvom internetových sietí, 

j) poskytnúť oprávneným používateľom prístup k elektronickému dokumentu za 
poplatok, alebo bez poplatku, 

k) poskytnúť iným knižniciam na Slovensku on-line prístup k elektronickému 
dokumentu, 

3.2 Sprístupnenie elektronického dokumentu sa uskutoční najneskôr do troch týždňov 
po podpísaní tejto zmluvy. 

3.3 Oprávnení používatelia môžu: 
a) vyhľadávať, prehliadať, získavať a zobrazovať elektronický dokument; 
b) elektronicky ukladať časti elektronického dokumentu na osobné použitie, tak 
ako to povoľuje príslušná legislatíva, zákon alebo dodatky k tejto zmluve medzi 
autorom a nadobúdateľom; 
c) vytlačiť jednonásobné kópie časti elektronického dokumentu tak, ako to 
povoľuje  príslušná  legislatíva,  alebo  dodatky  k tejto  zmluve  medzi  autorom 
a nadobúdateľom. 

3.4 Oprávnený používateľ nesmie ďalej posielať tretím osobám časť elektronického 
dokumentu alebo celú verziu elektronického dokumentu. 

4. Spoluautori udeľujú nadobúdateľovi licenciu na dobu 20  rokov, a to na elektronické 
publikovanie dokumentu a na poskytnutie spoplatneného prístupu oprávneným 
používateľom k elektronickému dokumentu. 
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Článok IV 
Obmedzenia 

 
1. Nadobúdateľ licencie a oprávnení používatelia nie sú oprávnení odstraňovať  alebo meniť 

mená autorov alebo oznámenia vydavateľa o autorských právach alebo akékoľvek iné 
prostriedky, identifikáciu alebo upozornenia tak, ako sa objavujú v licencovanom 
materiáli alebo na ňom. 

2. Oprávnení používatelia nesmú meniť, skracovať, upravovať alebo modifikovať 
licencovaný materiál, s výnimkou miery potrebnej na zabezpečenie vnímateľnosti na 
počítačovej obrazovke, alebo podľa iného povolenia v tejto zmluve pre oprávnených 
používateľov. 

 
 

Článok V 
Autorská odmena a podmienky jej vyplatenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že spoluautori poskytujú licenciu na spôsob použitia 

elektronického dokumentu uvedeného v čl. III ods. 3 tejto zmluvy bez nároku na autorskú 
odmenu a bez nároku na podiel z predajnej ceny elektronického dokumentu bez DPH. 

2. Spoluautori obdržia 1 ks CD ROM/DVD ROM s finálnou verziou publikácie. 
 
 

Článok VI 
Podmienky licenčnej zmluvy 

 
1. Spoluautori poskytnú nadobúdateľovi kompletný rukopis elektronického dokumentu v 

jednom exemplári na elektronickom pamäťovom médiu (CD) alebo zašlú e-mailom na 
adresu zodpovedného pracovníka Vydavateľstva ŠafárikPress do jedného mesiaca od 
podpísania zmluvy. Okrem odovzdaného originálu rukopisu elektronického dokumentu si 
spoluautori ponechajú ďalšiu kompletnú kópiu rukopisu na elektronickom pamäťovom 
médiu (CD). 

2. Spoluautori vyhlasujú, že: 
a) elektronický dokument bol spracovaný v súlade s najnovšími odbornými, vedeckými a 

didaktickými poznatkami v príslušnom odbore, že rukopis elektronického diela 
vrátane obrázkov zodpovedá príslušným štátnym normám a je napísaný v súlade s 
platnými pravidlami pravopisu a s platnou odbornou terminológiou. 

b) práva k elektronickému dokumentu, ktoré predkladajú, im patria bez obmedzenia a 
ručia za všetky nároky tretích osôb, ktoré by v tejto súvislosti vznikli. 

3. Spoluautori zodpovedajú za pôvodnosť textových i netextových častí rukopisu; časti, ku 
ktorým im autorské právo nepatrí, spoluautori v rukopise osobitne vyznačia, pričom ručia 
za to, že autori týchto častí súhlasia s ich uverejnením za podmienok dohodnutých touto 
zmluvou. 

4. Spoluautori ručia za to, že závažné pripomienky oponentov v zmysle odborných 
posudkov sú zapracované vo vydávanom diele. 

5. Nadobúdateľ sa zaväzuje vydať elektronický dokument v elektronickej podobe 
najneskoršie   v  termíne   do   30  kalendárnych   dní  od   podpisu   tejto   LZ   autorom 
a nadobúdateľom. 

6. Nadobúdateľ licencie zabezpečí redakčnú a technickú úpravu elektronického dokumentu 
v súlade s vnútorným predpisom upravujúcim zavedenie dizajn manuálu platným na 
UPJŠ požiadavkami poberateľov povinných výtlačkov a v  súlade s platnými vnútornými 
predpismi UPJŠ. 

7. Nadobúdateľ licencie odovzdá finálny elektronický dokument spoluautorom na 
elektronickom pamäťovom médiu (CD) na autorskú korektúru do mesiaca odo dňa 
prevzatia kompletného rukopisu podľa čl. VI bod 1. 

8. Spoluautori sa zaväzujú bez osobitnej odmeny vykonať kvalitne autorskú korektúru, a to 
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najneskôr do jedného kalendárneho mesiaca od odovzdania elektronického dokumentu 
nadobúdateľom. V prípade nedodržania dohodnutého termínu zo strany autora má 
nadobúdateľ právo na odstúpenie od zmluvy. 

9. O grafickej o technickej úprave diela rozhoduje nadobúdateľ a podľa možnosti prihliada 
na návrhy fakulty a autora. 

10. Nadobúdateľ licencie zabezpečí použitie elektronického dokumentu v súlade s čl. III. tejto 
zmluvy, v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a platnými vnútornými 
predpismi UPJŠ. 

11. Nadobúdateľ licencie zabezpečí ochranu elektronického dokumentu proti kopírovaniu, 
prepisovaniu a tlačeniu. Ochranu zabezpečí aj heslom, ktorým  uzamkne elektronický 
dokument. 

 
 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpisu  oboma  zmluvnými  stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV 
SR.. 

2. Meniť túto zmluvu je možné po vzájomnej dohode písomnými dodatkami, takto 
označenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v . . . . exemplároch, pričom nadobúdateľ obdrží tri 
vyhotovenia a spoluautori obdržia po jednom vyhotovení zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva bude automaticky predĺžená o 10 rokov, 
pokiaľ nie je podané písomné oznámenie o opaku pred skončením platnosti zmluvy. 

5. Po   vypovedaní   zmluvy   sa   akékoľvek   práva   duševného   vlastníctva   existujúce 
v akýchkoľvek metaúdajoch (informáciách opisujúcich súbory priestorových údajov a 
služby priestorových údajov, ktoré umožňujú ich zisťovanie, katalogizáciu a využívanie) 
vytvorených držiteľom licencie automaticky zaniknú, avšak toto ustanovenie nebude mať 
vplyv na ďalšie bezplatné použitie takýchto metaúdajov držiteľom licencie na 
katalogizačné účely. 

 
 

V Košiciach dňa ................... V Košiciach dňa.................. 
 
 

Spoluautori: Za nadobúdateľa: 
 
 

 
  

Titul Meno Priezvisko prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., 

rektor 

 
 

 

 

Titul Meno Priezvisko 



 

Príloha č. 5/c k Smernici č. 8/2018 o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  a 
jej súčastí 

 
 
 

 

LICENČNÁ ZMLUVA č...... 
 

uzavretá v zmysle zákona č.185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1. Nadobúdateľ: 
Názov : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Sídlo : Šrobárova 2, 041 80 Košice 
Štatutárny orgán : prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor UPJŠ 
Zástupca na jednanie 
vo veciach zmluvy: JUDr. Zuzana Gažová 
IČO : 00397768 
DIČ: 2021157050 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN : SK64 8180 0000 0070  0007 4351 
Zriadená: zákonom č. 361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach 
(ďalej len „nadobúdateľ“) 

 

2. Autor: Titul Meno Priezvisko 
bytom............................................................................................ 
zamestnanec Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
.................................fakulty. 

 
(ďalej len „autor“) 

 

Článok II 
Právne predpisy 

 
Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia zákonom 185/2015 Z. z. Autorský  zákon 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) a zákonom č. 40/1964 Zb. – 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
 

Článok III 
Predmet zmluvy, spôsob a doba použitia diela 

 
1. Autor touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie  elektronického dokumentu 

uvedeného v odseku 2 tejto zmluvy (ďalej „licencia“) za ďalej uvedených podmienok. 
2.  Názov elektronického dokumentu:........................................................................................ 
3. Spôsob použitia diela 
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3.1 Nadobúdateľ licencie je oprávnený: 
a) uzavrieť subdodávateľskú zmluvu s akoukoľvek treťou stranou, ktorú považuje za 

vhodnú, o vykonaní technickej práce potrebnej na elektronické publikovanie 
dokumentu alebo pokiaľ je to potrebné na umožnenie priebežného použitia 
materiálu z hľadiska zmien štandardov pre operačné systémy,  softvérové aplikácie 
alebo formát údajov, 

b) uzavrieť subdodávateľskú zmluvu s akoukoľvek treťou stranou na zabezpečenia 
zverejnenia elektronického dokumentu a poskytnutia prístupu pre oprávnených 
používateľov v plnom rozsahu, 

c) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu na webovej stránke UPJŠ, 

d) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu (na stiahnutie) na webovej stránke e-shopu Unibook UPJŠ, 

e) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v  plnom 
rozsahu na intranete UPJŠ/fakúlt/súčastí, 

f) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu v digitálnej knižnici UPJŠ, 

g) reprodukovať elektronický dokument na papieri, alebo elektronicky v primeranom 
množstve 10 rozmnoženín potrebných jedine na účel zálohovania, uchovávania 
alebo rozposlania povinných výtlačkov, 

h) ukladať elektronický dokument systematickým spôsobom tak, aby bolo možné 
vyhľadávanie a získanie, 

i) poskytnúť oprávneným používateľom prístup k elektronickému dokumentu 
prostredníctvom  internetových sietí, 

j) poskytnúť oprávneným používateľom prístup k elektronickému dokumentu za 
poplatok, alebo bez poplatku, 

k) poskytnúť iným knižniciam na Slovensku on-line prístup k elektronickému 
dokumentu, 

3.2 Sprístupnenie elektronického dokumentu sa uskutoční najneskôr do troch týždňov 
po podpísaní tejto zmluvy. 

3.3 Oprávnení používatelia môžu: 
a) vyhľadávať, prehliadať, získavať a zobrazovať elektronický dokument; 
b) elektronicky ukladať časti elektronického dokumentu na osobné použitie, 

tak  ako  to  povoľuje  príslušná  legislatíva,   zákon   alebo   dodatky   k tejto 
zmluve medzi autorom a nadobúdateľom; 

c) vytlačiť jednonásobné kópie časti elektronického dokumentu tak, ako to 
povoľuje príslušná legislatíva, alebo dodatky k tejto zmluve medzi autorom 
a nadobúdateľom. 

3.4 Oprávnený používateľ nesmie ďalej posielať tretím osobám časť elektronického 
dokumentu alebo celú verziu elektronického dokumentu. 

4. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu 20 rokov, a to na elektronické 
publikovanie dokumentu a na poskytnutie spoplatneného prístupu oprávneným 
používateľom k elektronickému dokumentu. 

 
 

Článok IV 
Obmedzenia 

 
1. Nadobúdateľ licencie a oprávnení používatelia nie sú oprávnení odstraňovať  alebo meniť 

mená autorov alebo oznámenia vydavateľa o autorských právach alebo akékoľvek iné 
prostriedky, identifikáciu alebo upozornenia tak, ako sa objavujú v licencovanom 
materiáli alebo na ňom. 

2. Oprávnení používatelia nesmú meniť, skracovať, upravovať alebo modifikovať 
licencovaný materiál, s výnimkou miery potrebnej na zabezpečenie vnímateľnosti na 
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počítačovej obrazovke, alebo podľa iného povolenia v tejto zmluve pre oprávnených 
používateľov. 

 
 

Článok V 
Autorská odmena a podmienky jej vyplatenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že autor poskytuje licenciu na spôsob použitia elektronického 

dokumentu uvedeného v čl. III ods. 3 tejto zmluvy bez nároku na autorskú odmenu. 
2. Autor obdrží 1 ks CD ROM/DVD ROM s finálnou verziou publikácie. 

 

Článok VI 
Podmienky licenčnej zmluvy 

 
1. Autor poskytne nadobúdateľovi kompletný rukopis elektronického dokumentu v jednom 

exemplári na elektronickom pamäťovom médiu (CD) ) alebo zašle e-mailom na adresu 
zodpovedného pracovníka Vydavateľstva ŠafárikPress do jedného mesiaca od podpísania 
zmluvy. Okrem odovzdaného originálu rukopisu elektronického dokumentu si autor 
ponechá ďalšiu kompletnú kópiu rukopisu na elektronickom pamäťovom médiu (CD). 

2. Autor vyhlasuje, že: 
a) elektronický dokument bol spracovaný v súlade s najnovšími odbornými, vedeckými a 

didaktickými poznatkami v príslušnom odbore, že rukopis elektronického diela 
vrátane obrázkov zodpovedá príslušným štátnym normám a je napísaný v súlade s 
platnými pravidlami pravopisu a s platnou odbornou terminológiou. 

b) práva k elektronickému dokumentu, ktoré predkladá, mu patria bez obmedzenia a 
ručí za všetky nároky tretích osôb, ktoré by v tejto súvislosti vznikli. 

3. Autor zodpovedá za pôvodnosť textových i netextových častí rukopisu; časti, ku ktorým 
mu autorské právo nepatrí, autor v rukopise osobitne vyznačí, pričom ručí za to, že autori 
týchto častí súhlasia s ich uverejnením za podmienok dohodnutých touto zmluvou. 

4. Autor ručí za to, že závažné pripomienky oponentov v zmysle odborných posudkov sú 
zapracované vo vydávanom diele. 

5. Nadobúdateľ sa zaväzuje vydať elektronický dokument v elektronickej podobe 
najneskoršie  v  termíne  do:  30  kalendárnych  dní  od  podpisu  tejto  LZ  autorom 
a nadobúdateľom. 

6. Nadobúdateľ licencie zabezpečí redakčnú a technickú úpravu elektronického dokumentu 
v súlade s vnútorným predpisom upravujúcim zavedenie dizajn manuálu platným na 
UPJŠ požiadavkami poberateľov povinných výtlačkov a v  súlade s platnými vnútornými 
predpismi UPJŠ. 

7. Nadobúdateľ licencie odovzdá finálny elektronický dokument autorovi na elektronickom 
pamäťovom médiu (CD) na autorskú korektúru do mesiaca odo dňa prevzatia 
kompletného rukopisu podľa čl. VI bod 1.. 

8. Autor sa zaväzuje bez osobitnej odmeny vykonať kvalitne autorskú korektúru, a to 
najneskôr do jedného kalendárneho mesiaca od odovzdania elektronického dokumentu 
nadobúdateľom. V prípade nedodržania dohodnutého termínu zo strany autora má 
nadobúdateľ právo na odstúpenie od zmluvy. 

9. O grafickej o technickej úprave diela rozhoduje nadobúdateľ a podľa možnosti prihliada 
na návrhy fakulty a autora. 

10. Nadobúdateľ licencie zabezpečí použitia elektronického dokumentu v súlade s čl. III. tejto 
zmluvy, v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a platnými vnútornými 
predpismi UPJŠ. 

11. Nadobúdateľ licencie zabezpečí ochranu elektronického dokumentu proti kopírovaniu, 
prepisovaniu a tlačeniu. Ochranu zabezpečí aj heslom, ktorým  uzamkne elektronický 
dokument. 
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Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpisu  oboma  zmluvnými  stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV 
SR. 

2. Meniť túto zmluvu je možné po vzájomnej dohode písomnými dodatkami, takto 
označenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, pričom nadobúdateľ obdrží tri vyhotovenia 
a autor obdrží 1 vyhotovenie zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva bude automaticky predĺžená o 10 rokov, 
pokiaľ nie je podané písomné oznámenie o opaku pred skončením platnosti zmluvy. 

5. Po   vypovedaní   zmluvy   sa   akékoľvek   práva   duševného   vlastníctva   existujúce 
v akýchkoľvek metaúdajoch (informáciách opisujúcich súbory priestorových údajov a 
služby priestorových údajov, ktoré umožňujú ich zisťovanie, katalogizáciu a využívanie) 
vytvorených držiteľom licencie automaticky zaniknú, avšak toto ustanovenie nebude mať 
vplyv na ďalšie bezplatné použitie takýchto metaúdajov držiteľom licencie na 
katalogizačné účely. 

 
 

V Košiciach dňa ................ V Košiciach dňa.................. 
 
 

Autor: Za nadobúdateľa: 
 
 

 
  

Titul Meno Priezvisko prof. RND. Pavol Sovák, CSc. 
rektor 



 

Príloha č. 5/d k Smernici č. 8/2018 o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  a 
jej súčastí 

 
 
 
 

 

LICENČNÁ ZMLUVA č. ..... 
 

uzavretá v zmysle zákona č.185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1. Nadobúdateľ: 
Názov : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Sídlo : Šrobárova 2, 041 80 Košice 
Štatutárny orgán : prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor UPJŠ 
Zástupca na jednanie 
vo veciach zmluvy: JUDr. Zuzana Gažová 
IČO : 00397768 
DIČ: 2021157050 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN : SK64 8180 0000 0070  0007 4351 
Zriadená: zákonom č. 361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach 
 
(ďalej len „nadobúdateľ“) 

 

2. Spoluautori: 
 

1.  .................................................................., vedúci autorského kolektívu, 
bytom ......................................................, 
zamestnanec Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
........................................ fakulty. 

 
2.  .................................................................., 

bytom ......................................................, 
zamestnanec Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
........................................ fakulty. 

 
(ďalej len „spoluautori“) 

 

 
Článok II 

Právne predpisy 
 
Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia zákonom 185/2015 Z. z. Autorský  zákon 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) a zákonom č. 40/1964 Zb. – 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 



2  

Článok III 
Predmet zmluvy, spôsob a doba použitia diela 

 
1. Spoluautori touto zmluvou udeľujú nadobúdateľovi súhlas na použitie elektronického 

dokumentu uvedeného v odseku 2 tejto zmluvy (ďalej „licencia“) za ďalej uvedených 
podmienok. 

2.  Názov elektronického dokumentu: ....................................................................................... 
3. Spôsob použitia diela 

3.1 Nadobúdateľ licencie je oprávnený: 
a) uzavrieť subdodávateľskú zmluvu s akoukoľvek treťou stranou, ktorú považuje za 

vhodnú, o vykonaní technickej práce potrebnej na elektronické publikovanie 
dokumentu alebo pokiaľ je to potrebné na umožnenie priebežného použitia 
materiálu z hľadiska zmien štandardov pre operačné systémy,  softvérové aplikácie 
alebo formát údajov, 

b) uzavrieť subdodávateľskú zmluvu s akoukoľvek treťou stranou na zabezpečenia 
zverejnenia elektronického dokumentu a poskytnutia prístupu pre oprávnených 
používateľov v plnom rozsahu, 

c) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu na webovej stránke UPJŠ, 

d) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu (na stiahnutie) na webovej stránke e-shopu Unibook UPJŠ, 

e) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu na intranete UPJŠ/fakúlt/súčastí, 

f) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu v digitálnej knižnici UPJŠ, 

g) reprodukovať elektronický dokument na papieri, alebo elektronicky v množstve 10 
rozmnoženín potrebných jedine na účel zálohovania, uchovávania alebo 
rozposlania povinných výtlačkov, 

h) ukladať elektronický dokument systematickým spôsobom tak, aby bolo možné 
vyhľadávanie a získanie, 

i) poskytnúť oprávneným používateľom prístup k elektronickému dokumentu 
prostredníctvom internetových sietí, 

j) poskytnúť oprávneným používateľom prístup k elektronickému dokumentu za 
poplatok, alebo bez poplatku, 

k) poskytnúť iným knižniciam na Slovensku on-line prístup k elektronickému 
dokumentu, 

3.2 Sprístupnenie elektronického dokumentu sa uskutoční najneskôr do troch týždňov 
po podpísaní tejto zmluvy. 

3.3 Oprávnení používatelia môžu: 
a) vyhľadávať, prehliadať, získavať a zobrazovať elektronický dokument; 
b) elektronicky ukladať časti elektronického dokumentu na osobné použitie, 

tak  ako  to  povoľuje  príslušná  legislatíva,   zákon   alebo   dodatky  k tejto 
zmluve medzi autorom a nadobúdateľom; 

c) vytlačiť jednonásobné kópie časti elektronického dokumentu tak, ako to 
povoľuje príslušná legislatíva, alebo dodatky k tejto zmluve medzi autorom 
a nadobúdateľom; 

3.4 Oprávnený používateľ nesmie ďalej posielať tretím osobám časť elektronického 
dokumentu alebo celú verziu elektronického dokumentu. 

4. Spoluautori udeľujú nadobúdateľovi licenciu na dobu 20  rokov, a to na elektronické 
publikovanie dokumentu a na poskytnutie spoplatneného prístupu oprávneným 
používateľom k elektronickému dokumentu. 
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Článok IV 
Obmedzenia 

 
1. Nadobúdateľ licencie a oprávnení používatelia nie sú oprávnení odstraňovať  alebo meniť 

mená autorov alebo oznámenia vydavateľa o autorských právach alebo akékoľvek iné 
prostriedky, identifikáciu alebo upozornenia tak, ako sa objavujú v licencovanom 
materiáli alebo na ňom. 

2. Oprávnení používatelia nesmú meniť, skracovať, upravovať alebo modifikovať 
licencovaný materiál, s výnimkou miery potrebnej na zabezpečenie vnímateľnosti na 
počítačovej obrazovke, alebo podľa iného povolenia v tejto zmluve pre oprávnených 
používateľov. 

 
 

Článok V 
Autorská odmena a podmienky jej vyplatenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že spoluautori poskytujú licenciu na spôsob použitia 

elektronického dokumentu uvedeného v čl. III ods. 3 tejto zmluvy bez nároku na autorskú 
odmenu. 

2. Spoluautori obdržia 1 ks CD ROM/DVD ROM s finálnou verziou publikácie. 
 
 

Článok VI 
Podmienky licenčnej zmluvy 

 
1. Spoluautori poskytnú nadobúdateľovi kompletný rukopis elektronického dokumentu v 

jednom exemplári na elektronickom pamäťovom médiu (CD) alebo zašlú e-mailom na 
adresu zodpovedného pracovníka Vydavateľstva ŠafárikPress do jedného mesiaca od 
podpísania zmluvy. Okrem odovzdaného originálu rukopisu elektronického dokumentu si 
spoluautori ponechajú ďalšiu kompletnú kópiu rukopisu na elektronickom pamäťovom 
médiu (CD). 

2. Spoluautori vyhlasujú, že: 
a) elektronický dokument bol spracovaný v súlade s najnovšími odbornými, vedeckými a 

didaktickými poznatkami v príslušnom odbore, že rukopis elektronického diela 
vrátane obrázkov zodpovedá príslušným štátnym normám a je napísaný v súlade s 
platnými pravidlami pravopisu a s platnou odbornou terminológiou. 

b) práva k elektronickému dokumentu, ktoré predkladajú, im patria bez obmedzenia a 
ručia za všetky nároky tretích osôb, ktoré by v tejto súvislosti vznikli. 

3. Spoluautori zodpovedajú za pôvodnosť textových i netextových častí rukopisu; časti, ku 
ktorým im autorské právo nepatrí, spoluautori v rukopise osobitne vyznačia, pričom ručia 
za to, že autori týchto častí súhlasia s ich uverejnením za podmienok dohodnutých touto 
zmluvou. 

4. Spoluautori ručia za to, že závažné pripomienky oponentov v zmysle odborných 
posudkov sú zapracované vo vydávanom diele. 

5. Nadobúdateľ sa zaväzuje vydať elektronický dokument v elektronickej podobe 
najneskoršie  v  termíne  do  30  kalendárnych  dní  od  podpisu  tejto  LZ  spoluautormi 
a nadobúdateľom. 

6. Nadobúdateľ licencie zabezpečí redakčnú a technickú úpravu elektronického dokumentu 
v súlade s vnútorným predpisom upravujúcim zavedenie dizajn manuálu platným na 
UPJŠ požiadavkami poberateľov povinných výtlačkov a v  súlade s platnými vnútornými 
predpismi UPJŠ. 

7. Nadobúdateľ licencie odovzdá finálny elektronický dokument spoluautorom na 
elektronickom pamäťovom médiu (CD) na autorskú korektúru do mesiaca odo dňa 
prevzatia kompletného rukopisu podľa čl. VI bod 1. 

8. Spoluautori sa zaväzujú bez osobitnej odmeny vykonať kvalitne autorskú korektúru, a to 
najneskôr do jedného kalendárneho mesiaca od odovzdania elektronického dokumentu 
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nadobúdateľom.  V  prípade  nedodržania  dohodnutého  termínu  zo  strany  autora  má 
nadobúdateľ právo na odstúpenie od zmluvy. 

9. O grafickej o technickej úprave diela rozhoduje nadobúdateľ a podľa možnosti prihliada 
na návrhy fakulty a autora. 

10. Nadobúdateľ licencie zabezpečí použitia elektronického dokumentu v súlade s čl. III. tejto 
zmluvy, v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a platnými vnútornými 
predpismi UPJŠ. 

11. Nadobúdateľ licencie zabezpečí ochranu elektronického dokumentu proti kopírovaniu, 
prepisovaniu a tlačeniu. Ochranu zabezpečí aj heslom, ktorým  uzamkne elektronický 
dokument. 

 
 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpisu  oboma  zmluvnými  stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV 
SR.. 

2. Meniť túto zmluvu je možné po vzájomnej dohode písomnými dodatkami, takto 
označenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v ..... exemplároch, pričom nadobúdateľ  obdrží tri 
vyhotovenia a spoluautori obdržia po jednom  vyhotovení zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva bude automaticky predĺžená o 10 rokov, 
pokiaľ nie je podané písomné oznámenie o opaku pred skončením platnosti zmluvy. 

5. Po   vypovedaní   zmluvy   sa   akékoľvek   práva   duševného   vlastníctva   existujúce 
v akýchkoľvek metaúdajoch (informáciách opisujúcich súbory priestorových údajov a 
služby priestorových údajov, ktoré umožňujú ich zisťovanie, katalogizáciu a využívanie) 
vytvorených držiteľom licencie automaticky zaniknú, avšak toto ustanovenie nebude mať 
vplyv na ďalšie bezplatné použitie takýchto metaúdajov držiteľom licencie na 
katalogizačné účely. 

 
 

V Košiciach dňa ................ V Košiciach dňa.................. 
 
 

Spoluautori: Za nadobúdateľa: 
 
 

 
  

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., 
rektor 

 
 



 

Príloha č. 5/e k Smernici č. 8/2018 o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  a 
jej súčastí 

 
 
 
 

 

LICENČNÁ ZMLUVA 
 

uzavretá v zmysle zákona č.185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1. Nadobúdateľ: 
Názov : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Sídlo : Šrobárova 2, 041 80 Košice 
Štatutárny orgán : prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor UPJŠ 
Zástupca na jednanie 
vo veciach zmluvy: JUDr. Zuzana Gažová 
IČO : 00397768 
DIČ: 2021157050 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN : SK64 8180 0000 0070  0007 4351 
Zriadená: zákonom č. 361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach 
(ďalej len „nadobúdateľ“) 

 

2. Autor: Titul Meno Priezvisko 
bytom............................................................................................ 
zamestnanec Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
.................................fakulty. 

 
(ďalej len „autor“) 

 

Článok II 
Právne predpisy 

 
Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia zákonom 185/2015 Z. z. Autorský  zákon 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“)a zákonom č. 40/1964 Zb. – 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
 

Článok III 
Predmet zmluvy, spôsob a doba použitia diela 

 
1. Autor touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie  elektronického dokumentu 

uvedeného v odseku 2 tejto zmluvy (ďalej „licencia“) za ďalej uvedených podmienok. 
2.  Názov elektronického dokumentu: ....................................................................................... 
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3. Spôsob použitia diela 
3.1 Nadobúdateľ licencie je oprávnený: 

a) uzavrieť subdodávateľskú zmluvu s akoukoľvek treťou stranou, ktorú považuje za 
vhodnú, o vykonaní technickej práce potrebnej na elektronické publikovanie 
dokumentu alebo pokiaľ je to potrebné na umožnenie priebežného použitia 
materiálu z hľadiska zmien štandardov pre operačné systémy,  softvérové aplikácie 
alebo formát údajov, 

b) uzavrieť subdodávateľskú zmluvu s akoukoľvek treťou stranou na zabezpečenia 
zverejnenia elektronického dokumentu a poskytnutia prístupu pre oprávnených 
používateľov v plnom rozsahu, 

c) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu na webovej stránke UPJŠ, 

d) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu (na stihanutie) na webovej stránke e-shopu Unibook UPJŠ, 

e) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v  plnom 
rozsahu na intranete UPJŠ/fakúlt/súčastí, 

f) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu v digitálnej knižnici UPJŠ, 

g) reprodukovať elektronický dokument na papieri, alebo elektronicky v primeranom 
množstve 10 rozmnoženín potrebných jedine na účel zálohovania, uchovávania 
alebo rozposlania povinných výtlačkov, 

h) ukladať elektronický dokument systematickým spôsobom tak, aby bolo možné 
vyhľadávanie a získanie, 

i) poskytnúť oprávneným používateľom prístup k elektronickému dokumentu 
prostredníctvom  internetových sietí, 

j) poskytnúť oprávneným používateľom prístup k elektronickému dokumentu za 
poplatok, alebo bez poplatku, 

k) poskytnúť iným knižniciam na Slovensku on-line prístup k elektronickému 
dokumentu, 

3.2 Sprístupnenie elektronického dokumentu sa uskutoční najneskôr do troch týždňov 
po podpísaní tejto zmluvy. 

3.3 Oprávnení používatelia môžu: 
a) vyhľadávať, prehliadať, získavať a zobrazovať elektronický dokument; 
b) elektronicky ukladať časti elektronického dokumentu na osobné použitie, 

tak  ako  to  povoľuje  príslušná  legislatíva,   zákon   alebo   dodatky  k tejto 
zmluve medzi autorom a nadobúdateľom; 

c) vytlačiť jednonásobné kópie časti elektronického dokumentu tak, ako to 
povoľuje príslušná legislatíva, alebo dodatky k tejto zmluve medzi autorom 
a nadobúdateľom; 

3.4 Oprávnený používateľ nesmie ďalej posielať tretím osobám časť elektronického 
dokumentu alebo celú verziu elektronického dokumentu. 

4. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu 20 rokov, a to na elektronické 
publikovanie dokumentu a na poskytnutie spoplatneného prístupu oprávneným 
používateľom k elektronickému dokumentu. 

 

Článok IV 
Obmedzenia 

 
1. Nadobúdateľ licencie a oprávnení používatelia nie sú oprávnení odstraňovať  alebo meniť 

mená autorov alebo oznámenia vydavateľa o autorských právach alebo akékoľvek iné 
prostriedky, identifikáciu alebo upozornenia tak, ako sa objavujú v licencovanom 
materiáli alebo na ňom. 

2. Oprávnení používatelia nesmú meniť, skracovať, upravovať alebo modifikovať 
licencovaný materiál, s výnimkou miery potrebnej na zabezpečenie vnímateľnosti na 



3  

počítačovej obrazovke, alebo podľa iného povolenia v tejto zmluve pre oprávnených 
používateľov. 

 
 

Článok V 
Autorská odmena a podmienky jej vyplatenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že autor poskytuje licenciu na spôsob použitia elektronického 

dokumentu uvedeného v čl. III ods. 3 a 4 tejto zmluvy s nárokom na autorskú odmenu. 
2. Zmluvné strany sa dohodli na autorskej odmene vo výške 50% z predajnej ceny 

elektronického dokumentu bez DPH uvedenej na webovej stránke www.unibook.upjs.sk. 
3. Výška predajnej ceny  elektronického dokumentu sa určí na základe platného cenníka 

UPJŠ pre elektronické publikácie. 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že autor obdrží najneskôr k 25. dňu nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca prehľad  o  počte elektronických stiahnutí publikácie za daný 
kalendárny mesiac a prepočet výšky nároku na autorský honorár. Ak výška autorského 
honoráru nedosiahne minimálne výšku čiastky 20,00 EUR , tak sa mu táto čiastka 
prevedie do ďalšieho kalendárneho mesiaca  a bude mu pripočítaná  k čiastke 
autorského honoráru za ďalší mesiac. 

5. Okrem autorskej odmeny autor obdrží 1 ks CD ROM/DVD ROM s finálnou verziou 
publikácie. 

6.   Autor súhlasí, že sa daň vyberaná zrážkou uplatní/neuplatní. 
7.   Zmluvné strany sa dohodli, že  autorská odmena, uvedená v ods. 2 tohto článku 

je primeraná a dostatočná a bude autorovi pripísaná na jeho účet najneskôr do 
1 mesiaca odo dňa vzniku nároku na jeho výplatu. 

 

Článok VI 
Podmienky licenčnej zmluvy 

 
1. Autor poskytne nadobúdateľovi kompletný rukopis elektronického dokumentu v jednom 

exemplári na elektronickom pamäťovom médiu (CD) alebo zašle e-mailom na adresu 
zodpovedného pracovníka Vydavateľstva ŠafárikPress do jedného mesiaca od podpísania 
zmluvy. Okrem odovzdaného originálu rukopisu elektronického dokumentu si autor 
ponechá ďalšiu kompletnú kópiu rukopisu na elektronickom pamäťovom médiu (CD). 

2. Autor vyhlasuje, že: 
a) elektronický dokument bol spracovaný v súlade s najnovšími odbornými, vedeckými a 

didaktickými poznatkami v príslušnom odbore, že rukopis elektronického diela 
vrátane obrázkov zodpovedá príslušným štátnym normám a je napísaný v súlade s 
platnými pravidlami pravopisu a s platnou odbornou terminológiou. 

b) práva k elektronickému dokumentu, ktoré predkladá, mu patria bez obmedzenia a 
ručí za všetky nároky tretích osôb, ktoré by v tejto súvislosti vznikli. 

3. Autor zodpovedá za pôvodnosť textových i netextových častí rukopisu; časti, ku ktorým 
mu autorské právo nepatrí, autor v rukopise osobitne vyznačí, pričom ručí za to, že autori 
týchto častí súhlasia s ich uverejnením za podmienok dohodnutých touto zmluvou. 

4. Autor ručí za to, že závažné pripomienky oponentov v zmysle odborných posudkov sú 
zapracované vo vydávanom diele. 

5. Nadobúdateľ sa zaväzuje vydať elektronický dokument v elektronickej podobe 
najneskoršie   v  termíne   do   30  kalendárnych   dní  od   podpisu   tejto   LZ   autorom 
a nadobúdateľom. 

6. Nadobúdateľ licencie zabezpečí redakčnú a technickú úpravu elektronického dokumentu 
v súlade s vnútorným predpisom upravujúcim zavedenie dizajn manuálu platným na 
UPJŠ požiadavkami poberateľov povinných výtlačkov a v  súlade s platnými vnútornými 
predpismi UPJŠ. 

7. Nadobúdateľ licencie odovzdá finálny elektronický dokument autorovi na elektronickom 

http://www.unibook.upjs.sk/
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pamäťovom  médiu  (CD)  na  autorskú  korektúru  do  mesiaca  odo  dňa  prevzatia 
kompletného rukopisu podľa čl. VI bod 1.. 

8. Autor sa zaväzuje bez osobitnej odmeny vykonať kvalitne autorskú korektúru, a to 
najneskôr do jedného kalendárneho mesiaca od odovzdania elektronického dokumentu 
nadobúdateľom. V prípade nedodržania dohodnutého termínu zo strany autora má 
nadobúdateľ právo na odstúpenie od zmluvy. 

9. O grafickej o technickej úprave diela rozhoduje nadobúdateľ a podľa možnosti prihliada 
na návrhy fakulty a autora. 

10. Nadobúdateľ licencie zabezpečí použitia elektronického dokumentu v súlade s čl. III. tejto 
zmluvy, v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a platnými vnútornými 
predpismi UPJŠ. 

11. Nadobúdateľ licencie zabezpečí ochranu elektronického dokumentu proti kopírovaniu, 
prepisovaniu a tlačeniu. Ochranu zabezpečí aj heslom, ktorým  uzamkne elektronický 
dokument. 

 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpisu  oboma  zmluvnými  stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV 
SR.. 

2. Meniť túto zmluvu je možné po vzájomnej dohode písomnými dodatkami, takto 
označenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, pričom nadobúdateľ obdrží tri vyhotovenia 
a autor obdrží 1 vyhotovenie zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva bude automaticky predĺžená o 10 rokov, 
pokiaľ nie je podané písomné oznámenie o opaku pred skončením platnosti zmluvy. 

5. Po   vypovedaní   zmluvy   sa   akékoľvek   práva   duševného   vlastníctva   existujúce 
v akýchkoľvek metaúdajoch (informáciách opisujúcich súbory priestorových údajov a 
služby priestorových údajov, ktoré umožňujú ich zisťovanie, katalogizáciu a využívanie) 
vytvorených držiteľom licencie automaticky zaniknú, avšak toto ustanovenie nebude mať 
vplyv na ďalšie bezplatné použitie takýchto metaúdajov držiteľom licencie na 
katalogizačné účely. 

 
 
 

V Košiciach dňa ................ V Košiciach dňa.................. 
 
 

Autor: Za nadobúdateľa: 
 
 

 
  

Titul Meno Priezvisko prof. RND. Pavol Sovák, CSc. 
rektor 



 

Príloha č. 5/f k Smernici č.8/2018 o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a 
jej súčastí 

 
 
 
 

 

LICENČNÁ ZMLUVA č. ...... 
 

uzavretá v zmysle zákona č.185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
Nadobúdateľ: 
Názov : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Sídlo : Šrobárova 2, 041 80 Košice 
Štatutárny orgán : prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor UPJŠ 
Zástupca na jednanie 
vo veciach zmluvy: JUDr. Zuzana Gažová 
IČO : 00397768 
DIČ: 2021157050 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN : SK64 8180 0000 0070 0007 4351 
Zriadená: zákonom č. 361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach 
(ďalej len „nadobúdateľ“) 

 

2. Autor: Titul Meno Priezvisko 
bytom............................................................................................ 
zamestnanec Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
.................................fakulty. 

 
(ďalej len „autor“) 

 

Článok II 
Právne predpisy 

 
Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia zákonom 185/2015 Z. z. Autorský zákon 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) a zákonom č. 40/1964 Zb. – 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
 

Článok III 
Predmet zmluvy, spôsob a doba použitia diela 

 
1. Autor touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie  elektronického dokumentu 

uvedeného v odseku 2 tejto zmluvy (ďalej „licencia“) za ďalej uvedených podmienok. 
2.  Názov elektronického dokumentu:........................................................................................ 
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3. Spôsob použitia diela 
3.1 Nadobúdateľ licencie je oprávnený: 

a) uzavrieť subdodávateľskú zmluvu s akoukoľvek treťou stranou, ktorú považuje za 
vhodnú, o vykonaní technickej práce potrebnej na elektronické publikovanie 
dokumentu alebo pokiaľ je to potrebné na umožnenie priebežného použitia 
materiálu z hľadiska zmien štandardov pre operačné systémy,  softvérové aplikácie 
alebo formát údajov, 

b) uzavrieť subdodávateľskú zmluvu s akoukoľvek treťou stranou na zabezpečenia 
zverejnenia elektronického dokumentu a poskytnutia prístupu pre oprávnených 
používateľov v plnom rozsahu, 

c) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu na webovej stránke UPJŠ, 

d) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu (na stihanutie) na webovej stránke e-shopu Unibook UPJŠ, 

e) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu na intranete UPJŠ/fakúlt/súčastí, 

f) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu v digitálnej knižnici UPJŠ, 

g) reprodukovať elektronický dokument na papieri, alebo elektronicky v primeranom 
množstve 10 rozmnoženín potrebných jedine na účel zálohovania, uchovávania 
alebo rozposlania povinných výtlačkov, 

h) ukladať elektronický dokument systematickým spôsobom tak, aby bolo možné 
vyhľadávanie a získanie, 

i) poskytnúť oprávneným používateľom prístup k elektronickému dokumentu 
prostredníctvom internetových sietí, 

j) poskytnúť oprávneným používateľom prístup k elektronickému dokumentu za 
poplatok, alebo bez poplatku, 

k) poskytnúť iným knižniciam na Slovensku on-line prístup k elektronickému 
dokumentu, 

3.2 Sprístupnenie elektronického dokumentu sa uskutoční najneskôr do troch týždňov 
po podpísaní tejto zmluvy. 

3.3 Oprávnení používatelia môžu: 
a) vyhľadávať, prehliadať, získavať a zobrazovať elektronický dokument; 
b) elektronicky ukladať časti elektronického dokumentu na osobné použitie, 

tak  ako  to  povoľuje  príslušná  legislatíva,   zákon   alebo   dodatky  k tejto 
zmluve medzi autorom a nadobúdateľom; 

c) vytlačiť jednonásobné kópie časti elektronického dokumentu tak, ako to 
povoľuje príslušná legislatíva, alebo dodatky k tejto zmluve medzi autorom 
a nadobúdateľom; 

3.4 Oprávnený používateľ nesmie ďalej posielať tretím osobám časť elektronického 
dokumentu alebo celú verziu elektronického dokumentu. 

4. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu 20 rokov, a to na elektronické 
publikovanie dokumentu a na poskytnutie spoplatneného prístupu oprávneným 
používateľom k elektronickému dokumentu. 

 
 

Článok IV 
Obmedzenia 

 
1. Nadobúdateľ licencie a oprávnení používatelia nie sú oprávnení odstraňovať  alebo meniť 

mená autorov alebo oznámenia vydavateľa o autorských právach alebo akékoľvek iné 
prostriedky, identifikáciu alebo upozornenia tak, ako sa objavujú v licencovanom 
materiáli alebo na ňom. 
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2. Oprávnení používatelia nesmú meniť, skracovať, upravovať alebo modifikovať 
licencovaný materiál, s výnimkou miery potrebnej na zabezpečenie vnímateľnosti na 
počítačovej obrazovke, alebo podľa iného povolenia v tejto zmluve pre oprávnených 
používateľov. 

 

Článok V 
Autorská odmena a podmienky jej vyplatenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že autor poskytuje licenciu na spôsob použitia elektronického 

dokumentu uvedeného v čl. III ods. 3 a 4 tejto zmluvy s nárokom na autorskú odmenu. 
2. Autorská odmena bude vo výške ....EUR za 1 autorský hárok. 
3. Rozsah diela je .... AH. 
4. Výpočet: .... EUR x .....AH =.... EUR. 
5. Autor súhlasí, že sa daň vyberaná zrážkou uplatní/neuplatní. 
6. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  autorská  odmena  bude  autorovi  vyplatená  na jeho 

osobný účet najneskôr do 1 mesiaca od vydania diela. 
7. Okrem autorskej odmeny autor obdrží 1 ks CD ROM/DVD ROM s finálnou verziou 

publikácie. 
 

Článok VI 
Podmienky licenčnej zmluvy 

 
1. Autor poskytne nadobúdateľovi kompletný rukopis elektronického dokumentu v jednom 

exemplári na elektronickom pamäťovom médiu (CD) alebo zašle e-mailom na adresu 
zodpovedného pracovníka Vydavateľstva ŠafárikPress do jedného mesiaca od podpísania 
zmluvy. Okrem odovzdaného originálu rukopisu elektronického dokumentu si autor 
ponechá ďalšiu kompletnú kópiu rukopisu na elektronickom pamäťovom médiu (CD). 

2. Autor vyhlasuje, že: 
a) elektronický dokument bol spracovaný v súlade s najnovšími odbornými, vedeckými a 

didaktickými poznatkami v príslušnom odbore, že rukopis elektronického diela 
vrátane obrázkov zodpovedá príslušným štátnym normám a je napísaný v súlade s 
platnými pravidlami pravopisu a s platnou odbornou terminológiou. 

b) práva k elektronickému dokumentu, ktoré predkladá, mu patria bez obmedzenia a 
ručí za všetky nároky tretích osôb, ktoré by v tejto súvislosti vznikli. 

3. Autor zodpovedá za pôvodnosť textových i netextových častí rukopisu; časti, ku ktorým 
mu autorské právo nepatrí, autor v rukopise osobitne vyznačí, pričom ručí za to, že autori 
týchto častí súhlasia s ich uverejnením za podmienok dohodnutých touto zmluvou. 

4. Autor ručí za to, že závažné pripomienky oponentov v zmysle odborných posudkov sú 
zapracované vo vydávanom diele. 

5. Nadobúdateľ sa zaväzuje vydať elektronický dokument v elektronickej podobe 
najneskoršie   v  termíne   do   30  kalendárnych   dní  od   podpisu   tejto   LZ   autorom 
a nadobúdateľom. 

6. Nadobúdateľ licencie zabezpečí redakčnú a technickú úpravu elektronického dokumentu 
v súlade s vnútorným predpisom upravujúcim zavedenie dizajn manuálu platným  na 
UPJŠ požiadavkami poberateľov  povinných výtlačkov a v súlade s platnými vnútornými 
predpismi UPJŠ. 

7. Nadobúdateľ licencie odovzdá finálny elektronický dokument autorovi na elektronickom 
pamäťovom médiu (CD) na autorskú korektúru do mesiaca odo dňa prevzatia 
kompletného rukopisu podľa čl. VI bod 1.. 

8. Autor sa zaväzuje bez osobitnej odmeny vykonať kvalitne autorskú korektúru, a to 
najneskôr do jedného kalendárneho mesiaca od odovzdania elektronického dokumentu 
nadobúdateľom. V prípade nedodržania dohodnutého termínu zo strany autora má 
nadobúdateľ právo na odstúpenie od zmluvy. 

9. O grafickej o technickej úprave diela rozhoduje nadobúdateľ a podľa možnosti prihliada 
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na návrhy fakulty a autora. 
10. Nadobúdateľ licencie zabezpečí použitia elektronického dokumentu v súlade s čl. III. tejto 

zmluvy, v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a platnými vnútornými 
predpismi UPJŠ. 

11. Nadobúdateľ licencie zabezpečí ochranu elektronického dokumentu proti kopírovaniu, 
prepisovaniu a tlačeniu. Ochranu zabezpečí aj heslom, ktorým  uzamkne elektronický 
dokument. 

 
 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpisu  oboma  zmluvnými  stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV 
SR.. 

2. Meniť  túto  zmluvu  je  možné  po  vzájomnej  dohode  písomnými  dodatkami,  takto 
označenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, pričom nadobúdateľ obdrží tri vyhotovenia 
a autor obdrží 1 vyhotovenie zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva bude automaticky predĺžená o 10 rokov, 
pokiaľ nie je podané písomné oznámenie o opaku pred skončením platnosti zmluvy. 

5. Po   vypovedaní   zmluvy   sa   akékoľvek   práva   duševného   vlastníctva   existujúce 
v akýchkoľvek metaúdajoch (informáciách opisujúcich súbory priestorových údajov a 
služby priestorových údajov, ktoré umožňujú ich zisťovanie, katalogizáciu a využívanie) 
vytvorených držiteľom licencie automaticky zaniknú, avšak toto ustanovenie nebude mať 
vplyv na ďalšie bezplatné použitie takýchto metaúdajov držiteľom licencie na 
katalogizačné účely. 

 
 

V Košiciach dňa ................ V Košiciach dňa.................. 
 
 

Autor: Za nadobúdateľa: 
 
 

 
  

Titul Meno Priezvisko prof. RND. Pavol Sovák, CSc. 
rektor 



 

Príloha č. 5/g k Smernici č. 8/2018 o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej 
súčastí 

 
 
 
 

 

LICENČNÁ ZMLUVA 
 

uzavretá v zmysle zákona č.185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 
predpisov 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1. Nadobúdateľ: 

 
Názov : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Sídlo : Šrobárova 2, 041 80 Košice 
Štatutárny orgán : prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor UPJŠ 
Zástupca na jednanie 
vo veciach zmluvy: JUDr. Zuzana Gažová 
IČO : 00397768 
DIČ: 2021157050 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN : SK64 8180 0000 0070 0007 4351 
Zriadená: zákonom č. 361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach 
(ďalej len „nadobúdateľ“) 

 

2. Spoluautori: 
 

1.  .................................................................., vedúci autorského kolektívu, 
bytom ......................................................, 
zamestnanec Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
........................................ fakulty. 

 
2.  .................................................................., 

bytom ......................................................, 
zamestnanec Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
........................................ fakulty. 

 
(ďalej len „spoluautori“) 

 
Článok II 

Právne predpisy 
 
Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia zákonom 185/2015 Z. z. Autorský zákon v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) a zákonom č. 40/1964 Zb. – Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov. 
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Článok III 
Predmet zmluvy, spôsob a doba použitia diela 

 
1. Spoluautori touto zmluvou udeľujú nadobúdateľovi súhlas na použitie elektronického 

dokumentu uvedeného v odseku 2 tejto zmluvy (ďalej „licencia“) za ďalej uvedených 
podmienok. 

2.  Názov elektronického dokumentu:............................................................................................. 
3. Spôsob použitia diela 

3.1 Nadobúdateľ licencie je oprávnený: 
a) uzavrieť subdodávateľskú zmluvu s akoukoľvek treťou stranou, ktorú považuje za 

vhodnú, o vykonaní technickej práce potrebnej na elektronické publikovanie 
dokumentu alebo pokiaľ je to potrebné na umožnenie priebežného použitia materiálu 
z hľadiska zmien štandardov pre operačné systémy, softvérové aplikácie alebo formát 
údajov, 

b) uzavrieť subdodávateľskú zmluvu s akoukoľvek treťou stranou na zabezpečenia 
zverejnenia elektronického dokumentu a poskytnutia prístupu pre oprávnených 
používateľov v plnom rozsahu, 

c) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu na webovej stránke UPJŠ, 

d) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu (na stihanutie) na webovej stránke e-shopu Unibook UPJŠ, 

e) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu na intranete UPJŠ/fakúlt/súčastí, 

f) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom 
rozsahu v digitálnej knižnici UPJŠ, 

g) reprodukovať elektronický dokument na papieri, alebo elektronicky v primeranom 
množstve 10 rozmnoženín potrebných jedine na účel zálohovania,  uchovávania alebo 
rozposlania povinných výtlačkov, 

h) ukladať elektronický dokument systematickým spôsobom tak, aby bolo možné 
vyhľadávanie a získanie, 

i) poskytnúť oprávneným používateľom prístup k elektronickému dokumentu 
prostredníctvom internetových sietí, 

j) poskytnúť oprávneným používateľom prístup k elektronickému dokumentu za 
poplatok, alebo bez poplatku, 

k) poskytnúť iným knižniciam na Slovensku on-line prístup k elektronickému 
dokumentu, 

3.2 Sprístupnenie elektronického dokumentu sa uskutoční najneskôr do troch týždňov po 
podpísaní tejto zmluvy. 

3.3 Oprávnení používatelia môžu: 
a) vyhľadávať, prehliadať, získavať a zobrazovať elektronický dokument; 
b) elektronicky ukladať časti elektronického dokumentu na osobné použitie, tak ako to 

povoľuje príslušná legislatíva, zákon alebo dodatky k tejto zmluve medzi autorom 
a nadobúdateľom; 

c) vytlačiť jednonásobné kópie časti elektronického dokumentu tak, ako to povoľuje 
príslušná legislatíva, alebo dodatky k tejto zmluve medzi autorom a nadobúdateľom; 

3.4 Oprávnený  používateľ  nesmie  ďalej  posielať  tretím  osobám  časť  elektronického 
dokumentu alebo celú verziu elektronického dokumentu. 

4. Spoluautori udeľujú nadobúdateľovi licenciu na dobu 20 rokov, a to na elektronické 
publikovanie dokumentu a na poskytnutie spoplatneného prístupu  oprávneným používateľom 
k elektronickému dokumentu. 
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Článok IV 
Obmedzenia 

 
1. Nadobúdateľ licencie a oprávnení používatelia nie sú oprávnení odstraňovať alebo meniť 

mená autorov alebo oznámenia vydavateľa o autorských právach alebo akékoľvek iné 
prostriedky, identifikáciu alebo upozornenia tak, ako sa objavujú v licencovanom materiáli 
alebo na ňom. 

2. Oprávnení používatelia nesmú meniť, skracovať, upravovať alebo modifikovať licencovaný 
materiál, s výnimkou miery potrebnej na zabezpečenie vnímateľnosti na počítačovej 
obrazovke, alebo podľa iného povolenia v tejto zmluve pre oprávnených používateľov. 

 

Článok V 
Autorská odmena a podmienky jej vyplatenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že spoluautori poskytujú licenciu na spôsob použitia 

elektronického dokumentu uvedeného v čl. III ods. 3 a 4 tejto zmluvy s nárokom na autorskú 
odmenu. 

2. Autorská odmena bude vo výške ... EUR za 1 autorský hárok. 
3. Rozsah diela je ..... AH. 
4. Výpočet: ..... EUR x .... AH =.... EUR. 
5. Autorská odmena bude spoluautorom vyplatená nasledovne: 

a)  ...............................–.... EUR; 
b)  .............................. –... EUR. 

6. Spoluautori súhlasia, že sa daň vyberaná zrážkou uplatní/neuplatní. 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že autorská odmena bude spoluautorom vyplatená na ich osobný 

účet najneskôr do 1 mesiaca od vydania diela. 
8. Okrem autorskej odmeny spoluautori obdržia 1 ks CD ROM/DVD ROM s finálnou verziou 

publikácie. 
 

Článok VI 
Podmienky licenčnej zmluvy 

 
1. Spoluautori poskytnú nadobúdateľovi kompletný rukopis elektronického dokumentu v 

jednom exemplári na elektronickom pamäťovom médiu (CD) alebo zašlú e-mailom na 
adresu zodpovedného pracovníka Vydavateľstva ŠafárikPress do jedného mesiaca od 
podpísania zmluvy. Okrem odovzdaného originálu rukopisu elektronického dokumentu si 
spoluautori ponechajú ďalšiu kompletnú kópiu rukopisu na elektronickom pamäťovom médiu 
(CD). 

2. Spoluautori vyhlasujú, že: 
a) elektronický dokument bol spracovaný v súlade s najnovšími odbornými, vedeckými 

a didaktickými poznatkami v príslušnom odbore, že rukopis elektronického diela 
vrátane obrázkov zodpovedá príslušným štátnym normám a je napísaný v súlade s 
platnými pravidlami pravopisu a s platnou odbornou terminológiou. 

b) práva k elektronickému dokumentu, ktoré predkladajú, im patria bez obmedzenia a 
ručia za všetky nároky tretích osôb, ktoré by v tejto súvislosti vznikli. 

3. Spoluautori zodpovedajú za pôvodnosť textových i netextových častí rukopisu; časti, ku 
ktorým im autorské právo nepatrí, spoluautori v rukopise osobitne vyznačia, pričom ručia 
za to, že spoluautori týchto častí súhlasia s ich uverejnením za podmienok dohodnutých 
touto zmluvou. 

4. Spoluautori ručia za to, že závažné pripomienky oponentov v zmysle odborných posudkov 
sú zapracované vo vydávanom diele. 

5. Nadobúdateľ sa zaväzuje vydať elektronický dokument v elektronickej podobe 
najneskoršie   v   termíne   do   30   kalendárnych   dní   od   podpisu   tejto   LZ   autorom 
a nadobúdateľom. 

6. Nadobúdateľ licencie zabezpečí redakčnú a technickú úpravu elektronického dokumentu 
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v súlade  s vnútorným predpisom upravujúcim zavedenie dizajn  manuálu  platným  na  
UPJŠ  požiadavkami  poberateľov  povinných výtlačkov a v súlade s platnými vnútornými 
predpismi UPJŠ. 

7. Nadobúdateľ licencie odovzdá finálny elektronický dokument spoluautorom na 
elektronickom pamäťovom médiu (CD) na autorskú korektúru do mesiaca odo dňa 
prevzatia kompletného rukopisu podľa čl. VI bod 1.. 

8. Spoluautori sa zaväzujú bez osobitnej odmeny vykonať kvalitne autorskú korektúru, a to 
najneskôr do jedného kalendárneho mesiaca od odovzdania elektronického dokumentu 
nadobúdateľom. V prípade nedodržania dohodnutého termínu zo strany spoluautorov má 
nadobúdateľ právo na odstúpenie od zmluvy. 

9. O grafickej o technickej úprave diela rozhoduje nadobúdateľ a podľa možnosti prihliada na 
návrhy fakulty a autora. 

10. Nadobúdateľ licencie zabezpečí použitia elektronického dokumentu v súlade s čl. III. tejto 
zmluvy, v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a platnými vnútornými predpismi 
UPJŠ. 

11. Nadobúdateľ licencie zabezpečí ochranu elektronického dokumentu proti kopírovaniu, 
prepisovaniu a tlačeniu. Ochranu zabezpečí aj heslom, ktorým uzamkne elektronický 
dokument. 

 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpisu  oboma  zmluvnými  stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV 
SR.. 

2. Meniť   túto  zmluvu   je  možné   po  vzájomnej   dohode  písomnými  dodatkami,  takto 
označenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v ..... exemplároch, pričom nadobúdateľ obdrží tri vyhotovenia a 
spoluautori obdržia po 1 vyhotovení zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva bude automaticky predĺžená o 10 rokov, pokiaľ 
nie je podané písomné oznámenie o opaku pred skončením platnosti zmluvy. 

5. Po   vypovedaní   zmluvy   sa   akékoľvek   práva   duševného   vlastníctva   existujúce 
v akýchkoľvek metaúdajoch (informáciách opisujúcich súbory priestorových údajov a 
služby priestorových údajov, ktoré umožňujú ich zisťovanie, katalogizáciu a využívanie) 
vytvorených držiteľom licencie automaticky zaniknú, avšak toto ustanovenie nebude mať 
vplyv na ďalšie bezplatné použitie takýchto metaúdajov držiteľom licencie na katalogizačné 
účely. 

 
 

V Košiciach dňa ................... V Košiciach dňa.................. 
 
 

Spoluautori: Za nadobúdateľa: 
 
 

 
  

Titul Meno Priezvisko prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., 

rektor 

 
 

 

 

Titul Meno Priezvisko 



 

Príloha č. 5/h k Smernici č. 8/2018 o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastí 

 
 
 
 

 

LICENČNÁ ZMLUVA 
 

uzavretá v zmysle zákona č.185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1. Nadobúdateľ: 

Názov : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Sídlo : Šrobárova 2, 041 80 Košice 
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor UPJŠ 
Zástupca na jednanie 
vo veciach zmluvy: JUDr. Zuzana Gažová 
IČO : 00397768 
DIČ: 2021157050 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN : SK64 8180 0000 0070 0007 4351 
Zriadená: zákonom č. 361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach 
(ďalej len „nadobúdateľ“) 

 
 

2. Spoluautori: 
 

1.  .................................................................., vedúci autorského kolektívu, 
bytom ......................................................, 
zamestnanec Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
........................................ fakulty. 

 
2.  .................................................................., 

bytom ......................................................, 
zamestnanec Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
........................................ fakulty. 

 
(ďalej len „spoluautori“) 

 

 
Článok II 

Právne predpisy 
 
Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia zákonom 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) a zákonom č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov. 



  

Článok III 
Predmet zmluvy, spôsob a doba použitia diela 

 
1. Spoluautori touto zmluvou udeľujú nadobúdateľovi súhlas na použitie elektronického dokumentu 

uvedeného v odseku 2 tejto zmluvy (ďalej „licencia“) za ďalej uvedených podmienok. 
2.  Názov elektronického dokumentu:....................................................................................... 
3. Spôsob použitia diela 

3.1 Nadobúdateľ licencie je oprávnený: 
a) uzavrieť subdodávateľskú zmluvu s akoukoľvek treťou stranou, ktorú považuje za 

vhodnú, o vykonaní technickej práce potrebnej na elektronické publikovanie dokumentu 
alebo pokiaľ je to potrebné na umožnenie priebežného použitia materiálu z hľadiska 
zmien štandardov pre operačné systémy, softvérové aplikácie alebo formát údajov, 

b) uzavrieť subdodávateľskú zmluvu s akoukoľvek treťou stranou na zabezpečenia 
zverejnenia elektronického dokumentu a poskytnutia prístupu pre oprávnených 
používateľov v plnom rozsahu, 

c) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom rozsahu 
na webovej stránke UPJŠ, 

d) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom rozsahu 
(na stihanutie) na webovej stránke e-shopu Unibook UPJŠ, 

e) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom rozsahu 
na intranete UPJŠ/fakúlt/súčastí, 

f) zverejniť elektronický dokument určený pre oprávnených používateľov v plnom rozsahu 
v digitálnej knižnici UPJŠ, 

g) reprodukovať elektronický dokument na papieri, alebo elektronicky v primeranom 
množstve 10 rozmnoženín potrebných jedine na účel zálohovania, uchovávania alebo 
rozposlania povinných výtlačkov, 

h) ukladať elektronický dokument systematickým spôsobom tak, aby bolo možné 
vyhľadávanie a získanie, 

i) poskytnúť oprávneným používateľom prístup k elektronickému dokumentu 
prostredníctvom internetových sietí, 

j) poskytnúť oprávneným používateľom prístup k elektronickému dokumentu za poplatok, 
alebo bez poplatku, 

k) poskytnúť iným knižniciam na Slovensku on-line prístup k elektronickému dokumentu, 
3.2 Sprístupnenie elektronického dokumentu sa uskutoční najneskôr do troch týždňov po 

podpísaní tejto zmluvy. 
3.3 Oprávnení používatelia môžu: 

1) vyhľadávať, prehliadať, získavať a zobrazovať elektronický dokument; 
2) elektronicky ukladať časti elektronického dokumentu na osobné použitie, tak ako 

to povoľuje príslušná legislatíva, zákon alebo dodatky k tejto zmluve medzi 
autorom a nadobúdateľom; 

3) vytlačiť jednonásobné kópie časti elektronického dokumentu tak, ako to povoľuje 
príslušná    legislatíva,    alebo    dodatky    k tejto    zmluve    medzi    autorom 
a nadobúdateľom; 

3.4 Oprávnený  používateľ  nesmie  ďalej  posielať  tretím  osobám  časť  elektronického 
dokumentu alebo celú verziu elektronického dokumentu. 

4. Spoluautori udeľujú nadobúdateľovi licenciu na dobu 20 rokov, a to na elektronické publikovanie 
dokumentu    a    na    poskytnutie    spoplatneného    prístupu    oprávneným    používateľom 
k elektronickému dokumentu. 

 

Článok IV 
Obmedzenia 

 

1. Nadobúdateľ licencie a oprávnení používatelia nie sú oprávnení odstraňovať alebo meniť mená 
autorov alebo oznámenia vydavateľa o autorských právach alebo akékoľvek iné prostriedky, 
identifikáciu alebo upozornenia tak, ako sa objavujú v licencovanom materiáli alebo na ňom. 

2. Oprávnení používatelia nesmú meniť, skracovať, upravovať alebo modifikovať licencovaný 
materiál, s výnimkou miery potrebnej na zabezpečenie vnímateľnosti na počítačovej obrazovke, 



  

alebo podľa iného povolenia v tejto zmluve pre oprávnených používateľov. 
 

Článok V 
Autorská odmena a podmienky jej vyplatenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že spoluautori poskytujú licenciu na spôsob použitia elektronického 

dokumentu uvedeného v čl. III ods. 3 a 4 tejto zmluvy s nárokom na autorskú odmenu. 
2. Zmluvné strany sa dohodli na autorskej odmene vo výške 50% z predajnej ceny elektronického 

dokumentu bez DPH uvedenej na webovej stránke www.unibook.upjs.sk. 
3. Výška predajnej ceny elektronického dokumentu sa určí na základe platného cenníka UPJS pre 

elektronické publikácie. 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že spoluautori obdržia najneskôr k 25. dňu nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca prehľad o počte elektronických stiahnutí publikácie za daný kalendárny 
mesiac a prepočet výšky nároku na autorský honorár. Ak výška autorského honoráru 
nedosiahne minimálne výšku čiastky 20,00 EUR , tak sa im táto čiastka prevedie do ďalšieho 
kalendárneho mesiaca a bude im pripočítaná k čiastke autorského honoráru za ďalší mesiac. 

5. Autorská odmena bude spoluautorom vyplatená nasledovne: 
a.  ...............................–50% z nároku na autorskú odmenu; 
b.  .............................. –50% z nároku na autorskú odmenu. 

6. Spoluautori súhlasia, že sa daň vyberaná zrážkou uplatní/neuplatní. 
7.Okrem autorskej odmeny spoluautori obdržia aj 1 ks CD ROM/DVD ROM s 

finálnou verziou publikácie. 
8. Zmluvné strany sa dohodli, že autorská odmena, uvedená v ods. 2 tohto článku 

je primeraná a dostatočná a bude spoluautorom pripísaná na ich osobné účty 
najneskôr do 1 mesiaca odo dňa vzniku nároku na jeho výplatu. 

 
 

Článok VI 
Podmienky licenčnej zmluvy 

 
1. Spoluautori poskytnú nadobúdateľovi kompletný rukopis elektronického dokumentu v jednom 

exemplári na elektronickom pamäťovom médiu (CD) alebo zašlú e-mailom na adresu 
zodpovedného pracovníka Vydavateľstva ŠafárikPress do jedného mesiaca od podpísania 
zmluvy. Okrem odovzdaného originálu rukopisu elektronického dokumentu si spoluautori 
ponechajú ďalšiu kompletnú kópiu rukopisu na elektronickom pamäťovom médiu (CD). 

2. Spoluautori vyhlasujú, že: 
a) elektronický dokument bol spracovaný v súlade s najnovšími odbornými, vedeckými a 

didaktickými poznatkami v príslušnom odbore, že rukopis elektronického diela vrátane 
obrázkov zodpovedá príslušným štátnym normám a je napísaný v súlade s platnými 
pravidlami pravopisu a s platnou odbornou terminológiou. 

b) práva k elektronickému dokumentu, ktoré predkladajú, im patria bez obmedzenia a ručia za 
všetky nároky tretích osôb, ktoré by v tejto súvislosti vznikli. 

3. Spoluautori zodpovedajú za pôvodnosť textových i netextových častí rukopisu; časti, ku ktorým 
im autorské právo nepatrí, spoluautori v rukopise osobitne vyznačia, pričom ručia za to, že 
spoluautori týchto častí súhlasia s ich uverejnením za podmienok dohodnutých touto zmluvou. 

4. Spoluautori ručia za to, že závažné pripomienky oponentov v zmysle odborných posudkov sú 
zapracované vo vydávanom diele. 

5. Nadobúdateľ sa zaväzuje vydať elektronický dokument v elektronickej podobe najneskoršie v 
termíne do 30 kalendárnych dní od podpisu tejto LZ autorom a nadobúdateľom. 

6. Nadobúdateľ  licencie  zabezpečí  redakčnú  a  technickú  úpravu  elektronického  dokumentu 

http://www.unibook.upjs.sk/


 

 

 

v súlade s vnútorným predpisom upravujúcim zavedenie dizajn manuálu platným na UPJŠ 
požiadavkami poberateľov povinných výtlačkov a 
v súlade s platnými vnútornými predpismi UPJŠ. 

7. Nadobúdateľ licencie odovzdá finálny elektronický dokument spoluautorom na elektronickom 
pamäťovom médiu (CD) na autorskú korektúru do mesiaca odo dňa prevzatia kompletného 
rukopisu podľa čl. VI bod 1.. 

8. Spoluautori sa zaväzujú bez osobitnej odmeny vykonať kvalitne autorskú korektúru, a to 
najneskôr do jedného kalendárneho mesiaca od odovzdania elektronického dokumentu 
nadobúdateľom. V prípade nedodržania dohodnutého termínu zo strany spoluautorov má 
nadobúdateľ právo na odstúpenie od zmluvy. 

9. O grafickej o technickej úprave diela rozhoduje nadobúdateľ a podľa možnosti prihliada na 
návrhy fakulty a autora. 

10. Nadobúdateľ licencie zabezpečí použitia elektronického dokumentu v súlade s čl. III. tejto zmluvy, 
v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a platnými vnútornými predpismi UPJŠ. 

11. Nadobúdateľ licencie zabezpečí ochranu elektronického dokumentu proti kopírovaniu, 
prepisovaniu a tlačeniu. Ochranu zabezpečí aj heslom, ktorým uzamkne elektronický dokument. 

 
 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR.. 

2. Meniť túto zmluvu je možné po vzájomnej dohode písomnými dodatkami, takto označenými 
a podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

3. Táto  zmluva  je  vyhotovená  v .....  exemplároch,  pričom  nadobúdateľ  obdrží  tri  vyhotovenia a 
spoluautori obdržia po 1 vyhotovení zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva bude automaticky predĺžená o 10 rokov, pokiaľ nie je 
podané písomné oznámenie o opaku pred skončením platnosti zmluvy. 

5. Po vypovedaní zmluvy sa akékoľvek práva duševného vlastníctva existujúce v akýchkoľvek 
metaúdajoch (informáciách opisujúcich súbory priestorových údajov a služby priestorových 
údajov, ktoré umožňujú ich zisťovanie, katalogizáciu a využívanie) vytvorených držiteľom 
licencie automaticky zaniknú, avšak toto ustanovenie nebude mať vplyv na ďalšie bezplatné 
použitie takýchto metaúdajov držiteľom licencie na katalogizačné účely. 

 
 
 

V Košiciach dňa ................... V Košiciach dňa.................. 
 
 

Spoluautori: Za nadobúdateľa: 
 
 

 
  

 

Titul Meno Priezvisko prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., 

rektor 

 
 

 

 

Titul Meno Priezvisko 

 

 

 

 



 

 

 

 


