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Garant: UK UPJŠ                                                                                  Č.j.: 1442/2016 
                                                                                          Košice 2.5.2016  

 
 

 

 
SMERNICA č. 3/2016  

o edičnej činnosti UPJŠ v Košiciach a jej súčastí 
 
 

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

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

vizuálneho štýlu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v znení jeho dodatkov, 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 

(ďalej len „autorský zákon“) 

 

v y d á v a m 

túto smernicu o edičnej činnosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastí 

(ďalej len „UPJŠ“). 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 UPJŠ podporuje vydávanie periodických a neperiodických dokumentov v tlačenej 

i elektronickej podobe, ktoré zabezpečujú študijný proces, elektronické vzdelávanie, 

prezentujú vedecké výsledky dosiahnuté na jednotlivých fakultách a univerzitných 

pracoviskách UPJŠ.  

 

Článok 2 
Cieľ a mechanizmus edičnej činnosti 

1.  Vydavateľom všetkých dokumentov (vysokoškolské učebné texty, monografie, zborníky, 

univerzitné a fakultné periodiká) v súlade s jednotným vizuálnym štýlom je UPJŠ. 
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2.  Za edičnú činnosť na UPJŠ zodpovedá rektorovi UPJŠ ním poverený prorektor, ktorý ju 

metodicky usmerňuje, koordinuje a riadi prostredníctvom Rady pre edičnú činnosť UPJŠ. 

3.  Rada pre edičnú činnosť UPJŠ je zložená z prorektora podľa ods. 2 tohto článku, zástupcov 

fakúlt a univerzitných pracovísk.  

4.  Pre UPJŠ ako vydavateľa edičnú činnosť zabezpečuje Univerzitná knižnica UPJŠ (ďalej len 

„UK“) prostredníctvom svojho organizačného útvaru Oddelenia edičnej činnosti (ďalej len 

„OEČ“). 

5.  UPJŠ ako vydavateľ si vyhradzuje právo použitia loga UPJŠ, fakúlt a súčastí UPJŠ na 

viditeľnom mieste, zvyčajne na obálkach publikácií, v súlade s jednotným vizuálnym štýlom 

univerzity. 

6.  Na edičnej činnosti sa primerane a touto smernicou vo vymedzenom rozsahu podieľajú aj 

jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UPJŠ. 

 

Článok 3 
Činnosť Rady pre edičnú činnosť UPJŠ 

1. Rada pre edičnú činnosť UPJŠ zostavuje a schvaľuje na základe predložených edičných 

plánov fakúlt/súčastí UPJŠ edičný plán univerzity na príslušný kalendárny rok, spravidla v 

poslednom štvrťroku aktuálneho kalendárneho roka. 

2. Edičný plán UPJŠ musí obsahovať pri každom titule túto špecifikáciu: autor (autori), názov 

diela, druh publikácie, odbor, ročník štúdia (pri vysokoškolských učebných textoch), náklad, 

počet strán, termín polygrafickej výroby a zdroj financovania. 

3. Prioritou vo vydávaní sú vysokoškolské učebné texty, učebnice, monografie, periodické 

publikácie, ďalej zborníky a ostatné publikácie zaradené do edičného plánu UPJŠ na 

príslušný kalendárny rok. 

4. Poradie titulov na zaradenie do polygrafickej výroby odporúča Rada pre edičnú činnosť 

UPJŠ Oddeleniu edičnej činnosti UK, v prípade požiadaviek fakúlt/súčastí UPJŠ je možný 

ich súbeh. 

5. Pri súbehu požiadaviek na tlač titulov zaradených a nezaradených do edičného plánu UPJŠ 

na príslušný kalendárny rok majú prednosť tituly zaradené do edičného plánu UPJŠ. 

 

Článok 4 
Povinnosti Univerzitnej knižnice  

 
1.  OEČ UK s prihliadnutím na svoje personálne obsadenie a technologické vybavenie 

vykonáva a zabezpečuje tieto činnosti: 

a) zostavuje a predkladá Rade pre edičnú činnosť UPJŠ návrh edičného plánu UPJŠ 
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na kalendárny rok; 

b) zabezpečuje polygrafickú výrobu publikácií a s tým spojenú ekonomickú agendu; 

c) zabezpečuje distribúciu/predaj vlastných edičných výstupov prostredníctvom 

Univerzitnej predajne kníh, e-shopu UPJŠ a cez externú sieť predajcov (na základe 

komisionárskych zmlúv)  a s tým spojenú ekonomickú agendu; 

d) zabezpečuje distribúciu/predaj edičných výstupov zmluvných vydavateľstiev na 

základe  komisionárskych zmlúv; 

e) sprostredkúva uzatvorenie licenčnej zmluvy o uverejnení diela s autorom; 

f) plní aj ďalšie povinnosti vyplývajúce z platných zákonov vo vzťahu k príslušným 

inštitúciám (žiadosť o ISBN, ISSN, rozposielanie povinných výtlačkov, vyhotovenie 

štatistických výkazov, atď.); 

g) zodpovedá za prezentáciu edičnej činnosti vnútri UPJŠ i smerom navonok, mimo 

rámca UPJŠ; 

2. OEČ UK má právo odmietnuť vydať publikáciu, ak nebudú splnené podmienky a pravidlá 

uvedené v tejto smernici.   

 

Článok 5 
Povinnosti fakulty/súčastí UPJŠ  

1. Zásady výberu publikácií na vydanie a kritériá hodnotenia ich obsahovej úrovne, výber 

recenzentov, výber vedeckého redaktora a redakčnej rady, zohľadnenie recenzných   

posudkov, posúdenie ekonomického prínosu si každá fakulta/súčasť UPJŠ stanovuje podľa 

vlastných zásad. 

2. Fakulta/súčasť UPJŠ vykonáva a zabezpečuje tieto činnosti: 

a) posudzuje potrebu vydania publikácie;  

b) odporúča UK OEČ vydanie publikácie, čo potvrdí podpisom na príslušnom formulári     

Návrhový list  (Príloha č.1, 2, 3, 4, 5 tejto smernice); 

c) stanovuje (na základe návrhu autora) náklad publikácie; 

d) garantuje odbornú úroveň publikácie; 

e) vykonáva výber recenzentov, zabezpečuje a vyhodnocuje recenzné posudky; 

f) navrhuje zaradenie konkrétnych titulov do edičného plánu UPJŠ (prostredníctvom 

Edičnej rady fakulty/súčasti UPJŠ); 

g) odporúča v úzkej súčinnosti s autorom/autormi návrh Licenčnej zmluvy; 

h) odsúhlasuje vyplatenie autorskej odmeny v zmysle uzavretej Licenčnej zmluvy. 

3. Fakulta/súčasť UPJŠ má právo odmietnuť vydať publikáciu, ak nebudú splnené podmienky a 

pravidlá uvedené v tejto smernici.   
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Článok 6 

Povinnosti autora/zostavovateľa/editora  

 1.  Autor/zostavovateľ/editor doručí UK OEČ: 

 a) návrhový list na vydanie (Príloha č. 1, 2, 3, 4, 5); 

 b) recenzné posudky k publikácii; 

 c)  písomné stanovisko k recenzným posudkom a pripomienkam; 

 d)  anotáciu v slovenskom a anglickom jazyku; 

 e) žiadosť o pridelenie ISBN a ISSN (Príloha č. 7, 8). 

2. Autor zabezpečí korektúru textu určeného na vydanie a dodá UK OEČ konečnú verziu 

kompletného rukopisu. 

3. Autor je povinný uzavrieť s vydavateľom licenčnú zmluvu (Príloha č.10). 

 

Článok 7 
Vydávanie publikácií 

1. Edičná činnosť UPJŠ zahŕňa vydávanie najmä periodických a neperiodických publikácií pre 

vnútorné potreby UPJŠ, ktoré súvisia s jej hlavným poslaním. 

2. Pod periodickou publikáciou pre vnútorné potreby UPJŠ sa rozumie titul, ktorý vychádza s 

periodicitou najmenej dvakrát ročne pod rovnakým názvom, s označením periodicity a v 

úprave príznačnej pre tento druh tlačoviny. 

3. Neperiodické publikácie pre vnútorné potreby UPJŠ sú: 

a) vysokoškolské učebné texty (ďalej VUT); 

b) vysokoškolské učebnice; 

c) vedecké monografie; 

d) zborníky; 

e) ostatná literatúra – jubilejné a informačné publikácie, bibliografie, študijné programy a pod. 

 

Článok 8 
Postup pri vydávaní publikácie 

1. Za odbornú kvalitu publikácie je zodpovedný autor/zostavovateľ/fakulta/súčasť UPJŠ.  

2. Publikácia spĺňa podmienky na vydanie vtedy, ak obsahuje 

a) kompletne vyplnený Návrhový list na vydanie VUT, monografie, zborníka alebo 

periodickej publikácie (Prílohy č. 1, 2, 3, 4, 5), ktorý podpisuje: 

aa) v prípade fakulty dekan príslušnej fakulty; 

ab) v prípade súčasti UPJŠ riaditeľ alebo vedúci danej súčasti UPJŠ; 

ac) za UPJŠ príslušný prorektor splnomocnený rektorom;  
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b) kladné recenzné posudky (osnova recenzného posudku na VUT je uvedená  v Prílohe 

 č. 6) 

 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; 

 bb) požiadavka na recenzné posudky publikácií 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 odporúča: 

1) pre 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 inej 

fakulty/pracoviska); 

2) pre 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 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 autora k recenzným posudkom a pripomienkam; 

d) anotáciu v slovenskom a anglickom jazyku; 

e) žiadosť o pridelenie ISBN, ISSN (Prílohy č. 7, č. 8); 

f) rukopis dodaný na elektronickom médiu (CD alebo DVD): 

fa) v jednom ucelenom zdrojovom súbore vo formáte doc a jednom ucelenom súbore vo 

formáte pdf ako zdrojovom súbore pre tlač; 

fb) graficky náročné obrázky, grafy, tabuľky a pod. dodá autor/zostavovateľ vo 

vyhovujúcom formáte pre tlač, po dohode s OEČ UK; 

g) interná objednávka vystavená príslušnou fakultou/súčasťou UPJŠ/UPJŠ v ekonomickom 

systéme Sofia pre OEČ UK, ktorú podpisuje: 
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ga) v prípade fakulty dekan príslušnej fakulty; 

gb) v prípade súčasti UPJŠ riaditeľ alebo vedúci danej súčasti UPJŠ; 

gc/ v prípade univerzitnej publikácie príslušný prorektor splnomocnený rektorom. 

3.  OEČ UK vypracuje návrh licenčnej zmluvy podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský  zákon  

v znení z. č. 125/2016 Z. z.  (Príloha č. 9). 

Článok 9 
Rukopis – korektúry, úpravy 

1.  Publikáciu je možné vydať až po kladnom vyjadrení recenzentov, prípadne vedeckého 

redaktora a na základe písomného stanoviska autora k recenzným posudkom. 

2.  Uplatnenie recenzných pripomienok pri publikáciách sleduje edičná rada príslušnej 

fakulty/pracoviska, prípadne ňou poverená zodpovedná osoba.  

3.    Za vedeckú úroveň publikácie a aktuálnosť jednotlivých príspevkov je zodpovedný 

autor/edičná rada príslušnej fakulty/pracoviska. 

4.  Na požiadanie autora/zostavovateľa/edičnej rady fakulty/súčasti UPJŠ OEČ UK zabezpečí 

jazykovú a štylistickú korektúru diela, grafickú úpravu u dodávateľa polygrafickej výroby, inak 

ju vykoná bez nároku na odmenu autor/zostavovateľ/osoba poverená edičnou radou 

fakulty/súčasti UPJŠ. 

5.  OEČ UK v spolupráci s dodávateľom polygrafickej výroby zabezpečí súlad vydávaných 

publikácií s platným Dizajn manuálom UPJŠ v Košiciach. 

 

Článok 10 
Náklad 

1.  Neperiodickú publikáciu je možné vydať v tlačenej podobe alebo na CD/DVD v náklade  

najmenej 50 ks. 

2.  Periodickú publikáciu je možné vydať v tlačenej podobe alebo na CD/DVD v náklade 

najmenej 70 ks. 

 

Článok 11 
Redakčné a polygrafické spracovanie rukopisu 

1.  OEČ UK v úzkej súčinnosti s autorom/zostavovateľom/zodpovedným alebo vedeckým 

redaktorom zabezpečuje prípravu diela do tlače (čl. 8. bod 3), poskytuje konzultačné a 

odborné poradenstvo. 

2.  Pred samotnou tlačou diela autor/zostavovateľ (čl. 9 ods. 3) dostane na korektúru jeho     

       tlačenú alebo elektronickú verziu (po dohode s dodávateľom polygrafickej výroby), prípadne  

       len náhľad vybraných strán. 
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3.  Po ukončení korektúrneho procesu autor/zostavovateľ potvrdí svojím podpisom 

„IMPRIMATUR“, t. j. súhlas so začatím tlače. Po tomto úkone nastáva polygrafické a 

knihárske spracovanie. 

 
 

 
Článok 12 

Licenčné zmluvy 

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

návrh licenčnej zmluvy podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský  zákon v znení z. č. 

125/2016 Z. z. 

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

(Príloha č. 9). 

 
Článok 13 

Autorská odmena 

1.  Autorom publikácií napísaných v slovenskom jazyku môže prislúchať autorská odmena. 

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. 

2.    Autorom publikácií napísaných v cudzom jazyku môže prislúchať autorská odmena. 

Výška autorskej odmeny nesmie presiahnuť hornú hranicu odmeny: 

a) pri monografiách 80,- €/AH; 

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

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

3.  Pri druhom a každom následnom nezmenenom vydaní autorovi neprislúcha žiadna autorská 

odmena. 

4.  Pri druhom prepracovanom (zmenenom) vydaní autorovi môže prislúchať autorská odmena. 

Výška autorskej odmeny nesmie presiahnuť hornú hranicu odmeny: 

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

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

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

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

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

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

5.    Pri treťom a každom následnom prepracovanom (zmenenom) vydaní autorovi môže   
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       prislúchať autorská odmena. Výška autorskej odmeny nesmie presiahnuť hornú hranicu: 

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

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

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

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

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

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

 

Článok 14 
Distribúcia povinných a iných výtlačkov 

1.  Vydavateľ je povinný v zmysle Prílohy č. 1, 2, 3, 4, 5 Zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných 

výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych 

diel a v znení neskorších predpisov bezplatne a na svoje trovy odovzdať do 3 dní od začatia 

rozširovania povinné výtlačky. 

2.  Počet autorských výtlačkov (pre autora a spoluautora) určuje licenčná zmluva. 

3.  Pracovné výtlačky sú poskytnuté na prezentačné účely UPJŠ v Košiciach (rektor univerzity – 

1 ex.; dekan fakulty/riaditeľ univerzitného pracoviska – 1 ex.; na študijné účely UK UPJŠ – 

10 ex.; pre archiváciu publikačnej činnosti UK UPJŠ – 2 ex; na registratúrne účely UPJŠ – 1 

ex.) 

 
Článok 15 

Záverečné ustanovenia 

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

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice stráca platnosť a účinnosť smernica č. 1/2016 

o edičnej činnosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastí zo dňa 

18.01.2016, č.j. 151/2016. 

 

                                                                                        prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. v.r. 
         rektor UPJŠ 
 

 

PRÍLOHY:  

1. Návrhový list na  vydanie vysokoškolských učebných textov/učebnice 

2. Návrhový list na  vydanie vedeckej monografie 

3. Návrhový list na  vydanie zborníka 

4. Návrhový list na  ostatnej neperiodickej publikácie 

5. Návrhový list na  vydanie periodickej publikácie 



9 

6. Osnova recenzného posudku 

7. Žiadosť o pridelenie čísla ISBN pre neperiodické tlačené publikácie 

8. Žiadosť o pridelenie čísla ISSN pre periodické tlačené publikácie 

9. Licenčná zmluva – 6x vzor 



Príloha č. 1 k Smernici č. 3/2016 o edičnej činnosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  a jej súčastí 
 
 

 
 

 
NÁVRHOVÝ   LIST 

NA  VYDANIE  VYSOKOŠKOLSKÝCH UČEBNÝCH TEXTOV/VYSOKOŠKOLSKEJ 
UČEBNICE 

UPJŠ/fakulta/súčasť UPJŠ: ................................................................................................................ 
 
Autor (vedúci autorského kolektívu): ............................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

Väzba publikácie:  brožovaná (lepená)    šitá     hrebeňová (plastový hrebeň)    kovová špirála  

                              tvrdá väzba   separát    CD ROM     DVD     online, URL:..............................................                                       

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

Vydanie:    nezmenené        doplnené      prepracované        iné, uveďte.................................................. 

Edičný plán UPJŠ rok:...............     Poradové číslo: ...............      Nezaradené do edičného plánu    

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

Náklad: ..................................ks     Formát publikácie: ...........      Žiadaný termín vydania: ......................................... 

Iné požiadavky (laminovanie obálky, prílohy  a pod.): ................................................................................................. 

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

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 vyhlasujem, 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/dekan/riaditeľ  .................................................... UPJŠ/fakulty/súčasti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach  schvaľuje  vydanie vysokoškolských učebných textov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

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

            rektor/dekan/riaditeľ 



Príloha č. 2 k Smernici č. 3/2016 o edičnej činnosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  a jej súčastí 
 
 

 
 

 
NÁVRHOVÝ   LIST 

NA  VYDANIE  VEDECKEJ MONOGRAFIE 
 
UPJS/fakulta/súčasť UPJŠ:........................................................................................................................................... 
 

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

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

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

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

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

Vedecký redaktor: ......................................................................................................................................................... 

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

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

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

Väzba publikácie:  brožovaná (lepená)    šitá     hrebeňová (plastový hrebeň)    kovová špirála  

                              tvrdá väzba   separát    CD ROM     DVD     online, URL:..............................................        

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

Vydanie:    nezmenené        doplnené      prepracované        iné, uveďte.................................................. 

Edičný plán UPJŠ rok:...............     Poradové číslo: ...............      Nezaradené do edičného plánu    

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

Náklad: ..................................ks     Formát publikácie: ...........      Žiadaný termín vydania: ......................................... 

Iné požiadavky (laminovanie obálky, prílohy  a pod.): ................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

Týmto vyhlasujem, že predkladaný rukopis vedeckej monografie je pôvodný, bol vypracovaný v súlade 
s STN ISO 690 a zohľadňuje pripomienky recenzentov. 
Dátum a podpis autora: ................................................................................................................................................. 

 

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

Košiciach  schvaľuje  vydanie vedeckej monografie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

 

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

               rektor/dekan/riaditeľ 



Príloha č. 3  k Smernici č. 3/2016 o edičnej činnosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  a jej súčastí 
 
 

 
 

NÁVRHOVÝ   LIST 
NA  VYDANIE  ZBORNÍKA 

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

Zodpovedný redaktor/ Zostavovateľ zborníka: .............................................................................................................. 

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

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

Spolu zostavovatelia: 

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

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

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

Väzba publikácie:  brožovaná (lepená)    šitá     hrebeňová (plastový hrebeň)    kovová špirála  

                              tvrdá väzba   separát    CD ROM     DVD     online, URL:..............................................        

Publikácia má charakter zborníka:  UPJŠ  fakultného   súčasti UPJŠ 

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

Vydanie:    nezmenené        doplnené      prepracované        iné, uveďte.................................................. 

Publikácia je súhrnom príspevkov konferencie ............................................................................................................. 

Edičný plán UPJŠ rok:...............     Poradové číslo: ...............      Nezaradené do edičného plánu    

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

Náklad: ..................................ks     Formát publikácie: ...........      Žiadaný termín vydania: ......................................... 

Iné požiadavky (laminovanie obálky, prílohy  a pod.): ................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

Týmto vyhlasujem, že predkladaný rukopis zborníka vedeckých prác je pôvodný, bol vypracovaný v súlade 
s STN ISO 690 a zohľadňuje pripomienky recenzentov. 
Dátum a podpis  redaktora/zostavovateľa: ................................................................................................................... 

 

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

Košiciach  schvaľuje  vydanie zborníka vedeckých prác na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

 

.......................................................................... 
            rektor/dekan/riaditeľ 



Príloha č. 4 k Smernici č. 3/2016 o edičnej činnosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  a jej súčastí 
 
 
 
 

NÁVRHOVÝ   LIST 
NA  VYDANIE  OSTATNEJ NEPERIODICKEJ LITERATÚRY 

 
 
 
UPJŠ/fakulta/súčasť UPJŠ: ................................................................................................................ 
 
Autor/zostavovateľ......................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

Väzba publikácie:  brožovaná (lepená)    šitá     hrebeňová (plastový hrebeň)    kovová špirála  

                              tvrdá väzba   separát    CD ROM     DVD     online, URL:..............................................                                       

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

Vydanie:    nezmenené        doplnené      prepracované        iné, uveďte.................................................. 

Edičný plán UPJŠ rok:...............     Poradové číslo: ...............       Nezaradené do edičného plánu    

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

Náklad: ..................................ks     Formát publikácie: ...........      Žiadaný termín vydania: ......................................... 

Iné požiadavky (laminovanie obálky, prílohy  a pod.): ................................................................................................. 

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

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

 

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

....................................................................................................................................................................................... 
Týmto vyhlasujem, že predkladaný rukopis ostatnej neperiodickej literatúry (jubilejné a informačné 
publikácie, bibliografie, študijné programy a pod.) je pôvodný, bol vypracovaný v súlade s STN ISO 690 
a zohľadňuje pripomienky recenzentov. 

 
Dátum a podpis autora/zostavovateľa: ........................................................................................................................ 

 

 

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

Košiciach  schvaľuje  vydanie ostatnej neperiodickej literatúry na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

 
 

.......................................................................... 
            rektor/dekan/riaditeľ 



Príloha č. 5  k Smernici č. 3/2016 o edičnej činnosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  a jej súčastí 
 
 

NÁVRHOVÝ   LIST 
 

NA  VYDANIE  PERIODICKEJ PUBLIKÁCIE  
 

UPJŠ/fakulta/súčasť UPJŠ: ...................................................................................................................... 
 
Zodpovedný redaktor/zostavovateľ publikácie:.............................................................................................................. 

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

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

Spoluzostavovatelia: .................................................................................................................................................... 

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

Názov : .......................................................................................................................................................................... 

Väzba publikácie:  brožovaná (lepená)    šitá     hrebeňová (plastový hrebeň)    kovová špirála  

                              tvrdá väzba   separát    CD ROM     DVD     online, URL:.............................................. 

Periodická publikácia má charakter:  UPJŠ  fakultnej   súčasti UPJŠ 

Rok........................     Ročník.....................     Číslo  periodickej publikácie.................................................................. 

 

Edičný plán UPJŠ rok:...............     Poradové číslo: ...............      Nezaradené do edičného plánu    

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

Náklad: ..................................ks     Formát publikácie: ...........      Žiadaný termín vydania: ......................................... 

Iné požiadavky (laminovanie obálky, prílohy  a pod.): ................................................................................................. 

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

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

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

 
Týmto  vyhlasujem,  že  predkladaný rukopis  periodickej   publikácie  bol  vypracovaný  v súlade s  STN 
ISO 690. 
Dátum a podpis  zodpovedného redaktora.................................................................................................................... 

 

 

 

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

Košiciach  schvaľuje  vydanie periodickej publikácie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

 

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

             rektor/dekan/riaditeľ 



Príloha č. 6   k Smernici č. 3/2016 o edičnej činnosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  a jej súčastí 
 
 

Osnova  
recenzného posudku vysokoškolského učebného textu 

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

Recenzný posudok predkladaného rukopisu vysokoškolského učebného textu má obsahovať: 

1. Posúdenie 

• odbornej úrovne a terminológie s ohľadom na súčasný stav poznatkov v oblasti, ktorej sa 

rukopis týka (najmä v prípade učebníc a skrípt určených na prednášky); 

• štruktúry (členenia) rukopisu; 

• primeranosti rozsahu; 

• vhodnosti, resp. zreteľnosti podania obsahu; 

• jazykovej stránky. 
 

2. Návrhy na úpravu rukopisu a ďalšie odporúčania a pripomienky. 

3. Záverečné zhodnotenie, ktorého súčasťou je odporúčanie vydania učebného textu 

• bez úprav alebo s malými úpravami; 

• s rozsiahlejšími úpravami (v tomto prípade môže recenzent požadovať kontrolu 
upraveného textu); 

• prípadne neodporúčanie. 

4. Dátum, podpis, meno (vrátane titulov), pracovné zaradenie a adresa zamestnávateľa        

recenzenta.  

 



 
Príloha č. 7   k Smernici č. 3/2016 o edičnej činnosti Univerzity 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): 
(v poradí, ako bude uvedené na 
dokumente) 

Autor 1:       

Autor 2:       

Autor 3:       

Autor 4:       

Autor 5:       

      

Názov dokumentu:       

Podnázov dokumentu: 
(ak existuje)       

Druh dokumentu: Chyba! 
Záložka nie je definovaná.       

Forma – väzba: 
Podčiarknite/zvýraznite brožovaná  viazaná CD ROM  DVD on-line 

URL:       
Jazyk publikácie: Chyba! 
Záložka nie je definovaná. 
Podčiarknite/zvýraznite 

slovenský iný (uveďte):       

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

Rok vydania:       

Náklad:         ks výtlačkov 

Počet strán:       
Tematická skupina: Chyba! 
Záložka nie je definovaná.        

Predpokladaný dátum doručenia 
povinných výtlačkov do UK:       

Predpokladaná kategória 
publikačnej činnosti: Chyba! 
Záložka nie je definovaná.  

        

 

Vyplnený formulár prosíme zaslať  mailom do Univerzitnej knižnice: eva.medvidova@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. 

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  
 
 
 

 
 

                                                 
1 pomôcka na druhej strane formulára 



 
Pomôcka 

 
 
 
 

Druh dokumentu: 
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 

 

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) 

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 

 

 
Jazyk publikácie: 

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. 8   k Smernici č. 3/2016 o edičnej činnosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  a jej súčastí 

* ISSN periodickej publikácii nie je možné prideliť bez uvedenia platného čísla registrácie MKSR.   

 

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE ČÍSLA ISSN  
(pre tlačené periodické publikácie a publikácie na 

iných nosičoch – CD-ROM, disketa a pod.) 

Univerzitná knižnica UPJŠ 
v Košiciach 

 

 
Názov publikácie 
  
  

  

Registračné číslo MKSR* 
 
 

  

Názov a adresa vydavateľa 
 
   

  

Nakladateľ (len ak sa odlišuje od 
vydavateľa)  
 

  

Adresa redakcie 
  
  

  

Periodicita 
 
 

  

Publikácia vychádza od roku 
 
 

  

Predtým vychádzala 
pod názvom 
  

  

Predchádzajúce ISSN 
 
 

  

Je prílohou k 
  
  

  

Má samostatnú prílohu 
  
  

  

Tematické zameranie 
 
  

  

Vychádza seriálová  
publikácia  
aj v inej forme?  

CD-ROM   áno   nie 
Online cez internet   áno   nie 
URL   
Iné (disketa, DVD)   áno   nie 

Zodpovedný redaktor 
(meno a priezvisko) 
 

  

Telefón 
 
 

  

Fax 
 
 

  

E-mail 
 
 

  

Miesto odoslania žiadosti 
 
V ........................................  
 

Dátum odoslania žiadosti 
 
Dňa ...................................... 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 9 k Smernici č. 3/2016 o edičnej činnosti Univerzity Pavla Jozef Šafárika v Košiciach a jej súčasti 
 
 

 
 
 

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  
   Číslo účtu :           7000074351/8180 
   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 diela uvedeného 

v odseku 2 tejto zmluvy (ďalej „licencia“) za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve. 
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2. Názov diela: ...................................................................................................................... 
3. Spôsob použitia diela:  

a) vydanie a šírenie diela s rozsahom ??? rukopisných strán v náklade ??? kusov; 
b) dotlač diela, ak sa uskutoční najneskôr do ??? mesiacov po podpísaní tejto zmluvy a 

celkový počet znovu vydaných výtlačkov neprekročí ??? exemplárov;  
c) distribúcia a rozširovanie diela; 
d) predaj diela prostredníctvom vlastnej univerzitnej siete predajní, univerzitného e-

shopu a zmluvných externých predajcov; 
e) zverejnenie obálky a obsahu diela a výberu 3 náhodných strán na webovej stránke 

UPJŠ v zozname vydaných diel; 
f) zverejnenie obálky, obsahu diela a výberu 3 náhodných strán na webovej stránke 

univerzitného e-shopu a zmluvných externých predajcov; 
g) zverejnenie obálky a obsahu diela v online katalógoch knižníc na Slovensku.  

4. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu takto:  
a) na dobu ??? rokov na vydanie a reedíciu diela; 
b) na dobu ??? rokov na predaj a rozširovanie diela.  
 
 

Článok IV. 
Autorská odmena a podmienky jej vyplatenia  

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

uvedeného v čl. III. ods. 3 tejto zmluvy bez nároku na autorskú odmenu. 
2. Autor dostane ??? ks výtlačkov diela.  
 

 
Článok V. 

Podmienky licenčnej zmluvy 
 
1. Autor poskytne nadobúdateľovi kompletný rukopis diela v 1 (jednom) exemplári písomne 

a v jednom exemplári na elektronickom pamäťovom médiu (CD). Okrem odovzdaného 
originálu rukopisu diela si autor ponechá ďalšiu kompletnú kópiu rukopisu.  

2. Autor vyhlasuje, že dielo je spracované v súlade s najnovšími odbornými, vedeckými a 
didaktickými poznatkami v príslušnom odbore, že rukopis diela vrátane obrázkov 
zodpovedá príslušným štátnym normám SR a je napísaný v súlade s platnými pravidlami 
pravopisu SR a s platnou odbornou terminológiou. 

3. Autor vyhlasuje, že práva k dielu, ktoré predkladá, mu patria bez obmedzenia a ručí za 
všetky nároky tretích osôb, ktoré by v tejto súvislosti vznikli.  

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

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

6. Nadobúdateľ sa zaväzuje vydať dielo najneskoršie v termíne do: ????  
7. Nadobúdateľ zabezpečí redakčnú a technickú úpravu diela a odovzdá jeden výtlačok 

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

8. Nadobúdateľ rozhoduje o grafickej a technickej úprave diela, formáte, farebnosti, papieri 
a väzbe rozhoduje nadobúdateľ, pričom zohľadňuje ekonomickú výhodnosť a podľa 
možnosti prihliada na návrhy fakulty, na ktorej pôsobí autor. 

9. Nadobúdateľ zabezpečí predaj a distribúciu diela a zaväzuje sa, že rozširovanie diela 
vykoná na svoj účet.  
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Článok VI. 
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 vedenom Úradom 
vlády SR. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu 
založeného touto zmluvou sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak sa 
doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla zmluvnej strany vráti druhej zmluvnej 
strane ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo 
neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); 
v uvedenom prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom, keď bola odosielateľovi 
listová zásielka vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel. 

3. Túto zmluvu je možné dopĺňať a zmeniť iba po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán 
tejto zmluvy písomnými dodatkami vzostupne číselne označenými a podpísanými oboma 
zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) exemplároch rovnakej právnej sily, pričom 
nadobúdateľ dostane 3 (tri) vyhotovenia a autor 1 (jedno) vyhotovenie zmluvy. 

5. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ho za 
dostatočne zrozumiteľný, jasný a jednoznačný, zmluvu neuzatvorili v tiesni, ani za inak 
nápadne nevýhodných podmienok, pod psychickým a fyzickým nátlakom a na znak 
súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.  

 
 
V Košiciach dňa ...............       V Košiciach dňa.................. 
 
 
 
Autor:               Za nadobúdateľa: 
 
 
_______________________               __________________________ 
Titul Meno Priezvisko       prof. RND. Pavol Sovák, CSc. 
                                                rektor  
 



Príloha č. 9/b k Smernici č. 3/2016 o edičnej činnosti Univerzity Pavla Jozef Šafárika v Košiciach a jej súčasti 
 

 

 
 

LICENČNÁ ZMLUVA č. ......... 
 

uzavretá v zmysle zákona 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:                 20211570050 
  Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  
  Číslo účtu :   7000074351/8180 
  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 č. 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 diela uvedeného 

v odseku 2 tejto zmluvy (ďalej „licencia“) za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve. 
2. Názov diela:  
3. Spôsob použitia diela:  

a) vydanie a šírenie diela s rozsahom ??? rukopisných strán v náklade ??? kusov; 
b) dotlač diela, ak sa uskutoční najneskôr do ??? mesiacov po podpísaní tejto zmluvy a 

celkový počet znovu vydaných výtlačkov neprekročí ??? exemplárov; 
c) distribúcia a rozširovanie diela; 
d) predaj diela prostredníctvom vlastnej univerzitnej siete predajní, univerzitného e-

shopu a zmluvných externých predajcov; 
e) zverejnenie obálky a obsahu diela a výberu 3 náhodných strán na webovej stránke 

UPJŠ v zozname vydaných diel; 
f) zverejnenie obálky, obsahu diela a výberu 3 náhodných strán na webovej stránke 

univerzitného e-shopu a zmluvných externých predajcov; 
g) zverejnenie obálky a obsahu diela v online katalógoch knižníc na Slovensku.  

 
4. Spoluautori nadobúdateľovi udeľujú licenciu takto:  

a) na dobu ??? rokov na vydanie a reedíciu diela; 
b) na dobu ??? rokov na predaj a šírenie diela.  
 
 

Článok IV. 
Autorská odmena a podmienky jej vyplatenia 

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

uvedeného v. čl. III. ods 3 tejto zmluvy bez nároku na autorskú odmenu. 
 
2. Spoluautori dostanú výtlačky diela takto:  

a) ...................................................... – ??? ks výtlačkov diela; 
b) ...................................................... – ??? ks výtlačkov diela. 

 
 

Článok V. 
Podmienky licenčnej zmluvy 

 
1. Spoluautori poskytnú nadobúdateľovi kompletný rukopis diela v jednom exemplári 

písomne a v jednom exemplári na elektronickom pamäťovom médiu (CD). Okrem 
odovzdaného originálu rukopisu diela si spoluautori ponechajú ďalšiu kompletnú kópiu 
rukopisu.  

2. Spoluautori vyhlasujú, že dielo je spracované v súlade s najnovšími odbornými, 
vedeckými a didaktickými poznatkami v príslušnom odbore, že rukopis diela vrátane 
obrázkov zodpovedá príslušným štátnym normám SR a je napísaný v súlade s platnými 
pravidlami pravopisu SR a s platnou odbornou terminológiou. 

3. Spoluautori vyhlasujú, že práva k dielu, ktoré predkladajú, im patria bez obmedzenia a 
ručia za všetky nároky tretích osôb, ktoré by v tejto súvislosti vznikli.  

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

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

6. Nadobúdateľ sa zaväzuje vydať dielo najneskoršie v termíne do: ???? 
7. Nadobúdateľ zabezpečí redakčnú a technickú úpravu diela a odovzdá jeden výtlačok 

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

8. Nadobúdateľ rozhoduje o grafickej a technickej úprave diela, formáte, farebnosti, papieri 
a väzbe rozhoduje nadobúdateľ, pričom zohľadňuje ekonomickú výhodnosť a podľa 
možnosti prihliada na návrhy fakulty a spoluautorov. 

9. Nadobúdateľ zabezpečí predaj a distribúciu diela a zaväzuje sa, že šírenie diela vykoná 
na svoj účet.  

 
 

Článok VI. 
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 vedenom Úradom 
vlád SR. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu 
založeného touto zmluvou sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak sa 
doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla zmluvnej strany vráti druhej zmluvnej 
strane ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo 
neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); 
v uvedenom prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom, keď bola odosielateľovi 
listová zásielka vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel. 

3. Túto zmluvu je možné dopĺňať a meniť iba po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán 
tejto zmluvy písomnými dodatkami vzostupne číselne označenými a podpísanými oboma 
zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v ??? exemplároch rovnakej právnej sily, pričom nadobúdateľ 
dostane 3 tri vyhotovenia a spoluautori po ??? vyhotovení(iach) zmluvy. 

5. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ho za 
dostatočne zrozumiteľný, jasný a jednoznačný, zmluvu neuzatvorili v tiesni, ani za inak 
nápadne nevýhodných podmienok, pod psychickým a fyzickým nátlakom a na znak 
súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.  

 
 
V Košiciach dňa ...................      V Košiciach dňa.................. 
 
 
Spoluautori:       Za nadobúdateľa: 
 
 
______________________________       ______________________________       

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

                                       rektor  

______________________________ 

Titul Meno Priezvisko        

 
 



Príloha č. 9/c k Smernici č. 3/2016 o edičnej činnosti Univerzity Pavla Jozef Šafárika v Košiciach a jej súčasti 
 

 
 

 
 

   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  
  Číslo účtu :   7000074351/8180 
  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 č. 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 diela uvedeného 

v odseku 2 tejto zmluvy (ďalej „licencia“) za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve. 
2. Názov diela: ......................................................................................................................... 
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3. Spôsob použitia diela:  
a) vydanie a šírenie diela s rozsahom ??? rukopisných strán v náklade ??? kusov; 
b) dotlač diela, ak sa uskutoční najneskôr do ??? mesiacov po podpísaní tejto zmluvy a 

celkový počet znovu vydaných výtlačkov neprekročí ??? exemplárov;  
c) distribúcia a rozširovanie diela; 
d) predaj diela prostredníctvom vlastnej univerzitnej siete predajní, univerzitného e-

shopu a zmluvných externých predajcov; 
e) zverejnenie obálky a obsahu diela a výberu 3 náhodných strán na webovej stránke 

UPJŠ v zozname vydaných diel; 
f) zverejnenie obálky, obsahu diela a výberu 3 náhodných strán na webovej stránke 

univerzitného e-shopu a zmluvných externých predajcov; 
g) zverejnenie obálky a obsahu diela v online katalógoch knižníc na Slovensku.  

 
4. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu nasledovne:  

a) na dobu ??? rokov na vydanie a reedíciu diela; 
b) na dobu ??? rokov na predaj a rozširovanie diela.  
 

 
Článok IV. 

Autorská odmena a podmienky jej vyplatenia  
 

1. Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 45 autorského zákona dohodli na autorskej odmene 
za udelenie licencie k dielu vo výške ??? EUR za 1 autorský hárok (ďalej „AH“).  

2. Rozsah diela je ??? AH. 
3. Výpočet: ??? EUR x ??? AH = ??? EUR. 
4. Autor súhlasí, že sa daň vyberaná zrážkou uplatní/neuplatní. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že autorská odmena bude autorovi vyplatená na jeho osobný 

účet najneskôr do 1 mesiaca od vydania diela. 
6. Okrem autorskej odmeny autor dostane aj ??? ks výtlačkov diela v lehote do ??? odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  
 
 

 
Článok V. 

Podmienky licenčnej zmluvy 
 
1. Autor poskytne nadobúdateľovi kompletný rukopis diela v 1 (jednom) exemplári písomne 

a v jednom exemplári na elektronickom pamäťovom médiu (CD). Okrem odovzdaného 
originálu rukopisu diela si autor ponechá ďalšiu kompletnú kópiu rukopisu.  

2. Autor vyhlasuje, že dielo je spracované v súlade s najnovšími odbornými, vedeckými a 
didaktickými poznatkami v príslušnom odbore, že rukopis diela vrátane obrázkov 
zodpovedá príslušným štátnym normám SR a je napísaný v súlade s platnými pravidlami 
pravopisu SR a s platnou odbornou terminológiou. 

3. Autor vyhlasuje, že práva k dielu, ktoré predkladá, mu patria bez obmedzenia a ručí za 
všetky nároky tretích osôb, ktoré by v tejto súvislosti vznikli.  

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

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

6. Nadobúdateľ sa zaväzuje vydať dielo najneskoršie v termíne do: ????  
7. Nadobúdateľ zabezpečí redakčnú a technickú úpravu diela a odovzdá jeden výtlačok 

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

8. Nadobúdateľ rozhoduje o grafickej o technickej úprave diela, formáte, farebnosti, papieri 
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a väzbe, pričom zohľadňuje ekonomickú výhodnosť a podľa možnosti prihliada na návrhy 
fakulty, na ktorej pôsobí autor. 

9. Nadobúdateľ zabezpečí predaj a distribúciu diela a zaväzuje sa, že rozširovanie diela 
vykoná na svoj účet.  

 
Článok VI. 

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 vedenom Úradom 
vlády SR. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu 
založeného touto zmluvou sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak sa 
doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla zmluvnej strany vráti druhej zmluvnej 
strane ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo 
neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); 
v uvedenom prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom, keď bola odosielateľovi 
listová zásielka vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel. 

3. Túto zmluvu je možné dopĺňať a meniť iba po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán 
tejto zmluvy písomnými dodatkami vzostupne číselne označenými a podpísanými oboma 
zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) exemplároch rovnakej právnej sily, pričom 
nadobúdateľ dostane 3 (tri) vyhotovenia a autor 1 (jedno) vyhotovenie zmluvy. 

5. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ho za 
dostatočne zrozumiteľný, jasný a jednoznačný, zmluvu neuzatvorili v tiesni, ani za inak 
nápadne nevýhodných podmienok, pod psychickým a fyzickým nátlakom a na znak 
súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.  

 
 
V Košiciach dňa ...............       V Košiciach dňa.................. 
 
 
 
Autor:               Za nadobúdateľa: 
 
 
_______________________               __________________________ 
Titul Meno Priezvisko       prof. RND. Pavol Sovák, CSc. 
                                               rektor  
 
 



Príloha č. 9/d k Smernici č. 3/2016 o edičnej činnosti Univerzity Pavla Jozef Šafárika v Košiciach a jej súčasti 
 
 

 
 
 

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  
   Číslo účtu :    7000074351/8180 
   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 č. 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 diela uvedeného 

v odseku 2 tejto zmluvy (ďalej „licencia“) za podmienok špecifikovaných v tejto 
zmluve. 

2. Názov diela: ..........................................................................................................................  
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3. Spôsob použitia diela:  
a) vydanie a šírenie diela s rozsahom ??? rukopisných strán v náklade ??? 

kusov; 
b) dotlač diela, ak sa uskutoční najneskôr ??? mesiacov po podpísaní tejto 

zmluvy a celkový počet znovu vydaných výtlačkov neprekročí ??? 
exemplárov; 

c) distribúcia a rozširovanie diela; 
d) predaj diela prostredníctvom vlastnej univerzitnej siete predajní, 

univerzitného e-shopu a zmluvných externých predajcov; 
e) zverejnenie obálky a obsahu diela a výberu 3 náhodných strán na webovej 

stránke UPJŠ v zozname vydaných diel; 
f) zverejnenie obálky, obsahu diela a výberu 3 náhodných strán na webovej 

stránke univerzitného e-shopu a zmluvných externých predajcov; 
g) zverejnenie obálky a obsahu diela v online katalógoch knižníc na Slovensku.  

 
4. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu nasledovne:  

a) na dobu ??? rokov na vydanie a reedíciu diela; 
b) na dobu ??? rokov na predaj a rozširovanie diela.  
 
 

Článok IV. 
Autorská odmena a podmienky jej vyplatenia  

 
1. Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 45 autorského zákona dohodli na autorskej 

odmene za udelenie licencie k dielu vo výške ??? EUR za 1 autorský hárok 
(ďalej „AH“).  

2. Rozsah diela je ??? AH. 
3. Výpočet: ??? EUR x ??? AH = ??? EUR. 
4. Autor súhlasí, že sa daň vyberaná zrážkou uplatní/neuplatní. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že autorská odmena bude autorovi vyplatená na jeho 

osobný účet najneskôr do 1 mesiaca po predaji ??? ks publikácií z celkového 
nákladu ??? ks. 

6. Okrem autorskej odmeny autor dostane aj ??? ks výtlačkov diela.  
 
 

Článok V. 
Podmienky licenčnej zmluvy 

 
1. Autor poskytne nadobúdateľovi kompletný rukopis diela v 1 (jednom) exemplári 

písomne a v jednom exemplári na elektronickom pamäťovom médiu (CD). 
Okrem odovzdaného originálu rukopisu diela si autor ponechá ďalšiu kompletnú 
kópiu rukopisu.  

2. Autor vyhlasuje, že dielo je spracované v súlade s najnovšími odbornými, 
vedeckými a didaktickými poznatkami v príslušnom odbore, že rukopis diela 
vrátane obrázkov zodpovedá príslušným štátnym normám SR a je napísaný v 
súlade s platnými pravidlami pravopisu SR a s platnou odbornou terminológiou. 

3. Autor vyhlasuje, že práva k dielu, ktoré predkladá, mu patria bez obmedzenia a 
ručí za všetky nároky tretích osôb, ktoré by v tejto súvislosti vznikli.  

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

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

6. Nadobúdateľ sa zaväzuje vydať dielo najneskoršie v termíne do: ????  
7. Nadobúdateľ zabezpečí redakčnú a technickú úpravu diela a odovzdá jeden 

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

8. Nadobúdateľ rozhoduje o grafickej o technickej úprave diela, formáte, farebnosti, 
papieri a väzbe rozhoduje nadobúdateľ, pričom zohľadňuje ekonomickú 
výhodnosť a podľa možnosti prihliada na návrhy fakulty, na ktorej pôsobí autor. 

9. Nadobúdateľ zabezpečí predaj a distribúciu diela a zaväzuje sa, že rozširovanie 
diela vykoná na svoj účet.  

 
Článok VI. 

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 vedenom Úradom vlády SR. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu 
založeného touto zmluvou sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak sa 
doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla zmluvnej strany vráti druhej zmluvnej 
strane ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo 
neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); 
v uvedenom prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom, keď bola odosielateľovi 
listová zásielka vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel. 

3. Túto zmluvu je možné dopĺňať a meniť iba po vzájomnej dohode oboch 
zmluvných strán tejto zmluvy písomnými dodatkami, vzostupne číselne 
označenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v ??? exemplároch rovnakej právnej sily, pričom 
nadobúdateľ dostane 3 (tri) vyhotovenia a autor ??? vyhotovenie(ní) zmluvy. 

5. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ho za 
dostatočne zrozumiteľný, jasný a jednoznačný, zmluvu neuzatvorili v tiesni, ani 
za inak nápadne nevýhodných podmienok, pod psychickým a fyzickým nátlakom 
a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.  

 
 

V Košiciach dňa ...............       V Košiciach dňa.................. 
 
 
 
Autor:               Za nadobúdateľa: 
 
 
_______________________               __________________________ 
Titul Meno Priezvisko       prof. RND. Pavol Sovák, CSc. 
                                                rektor  
 

         
 
 
 
 
        
 
 
 



 

Príloha č. 9/e k Smernici č. 3/2016 o edičnej činnosti Univerzity Pavla Jozef Šafárika v Košiciach a jej súčasti 
 

 

 
 

   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  
  Číslo účtu :    7000074351/8180 
  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 č. 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 diela uvedeného 

v odseku 2 tejto zmluvy (ďalej „licencia“) za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve. 
2. Názov diela:...........................................................................................................................  
3. Spôsob použitia diela:  

a) vydanie a šírenie diela s rozsahom ??? rukopisných strán v náklade ??? kusov; 
b) dotlač diela, ak sa uskutoční najneskôr ??? mesiacov po podpísaní tejto zmluvy a 

celkový počet znovu vydaných výtlačkov neprekročí ??? exemplárov;  
c) distribúcia a rozširovanie diela; 
d) predaj diela prostredníctvom vlastnej univerzitnej siete predajní, univerzitného e-

shopu a zmluvných externých predajcov; 
e) zverejnenie obálky a obsahu diela a výberu 3 náhodných strán na webovej stránke 

UPJŠ v zozname vydaných diel; 
f) zverejnenie obálky, obsahu diela a výberu 3 náhodných strán na webovej stránke 

univerzitného e-shopu a zmluvných externých predajcov; 
g) zverejnenie obálky a obsahu diela v online katalógoch knižníc na Slovensku.  

 
4. Spoluautori nadobúdateľovi udeľujú licenciu nasledovne:  

a) na dobu ??? rokov na vydanie a reedíciu diela; 
b) na dobu ??? rokov na predaj a šírenie diela.  
 

Článok IV. 
Autorská odmena a podmienky vyplatenia odmeny 

 
 

1. Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 45 autorského zákona dohodli na autorskej odmene 
za udelenie licencie k dielu vo výške ??? EUR za 1 autorský hárok (ďalej „AH“).  

2. Rozsah diela: ??? AH. 
3. Výpočet: ??? EUR x ??? AH = ??? EUR. 
4. Autorská odmena bude spoluautorom vyplatená takto: 

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

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

osobné účty najneskôr do 1 mesiaca od vydania diela. 
7. Okrem autorskej odmeny spoluautori dostanú výtlačky diela takto:  

a) ................................. – ??? ks výtlačkov diela; 
b) ................................. – ??? ks výtlačkov diela. 

 
Článok V. 

Podmienky licenčnej zmluvy 
 
1. Spoluautori poskytnú nadobúdateľovi kompletný rukopis diela v 1 (jednom) exemplári 

písomne a v jednom exemplári na elektronickom pamäťovom médiu (CD). Okrem 
odovzdaného originálu rukopisu diela si spoluautori ponechajú ďalšiu kompletnú kópiu 
rukopisu.  

2. Spoluautori vyhlasujú, že dielo je spracované v súlade s najnovšími odbornými, 
vedeckými a didaktickými poznatkami v príslušnom odbore, že rukopis diela vrátane 
obrázkov zodpovedá príslušným štátnym normám SR a je napísaný v súlade s platnými 
pravidlami pravopisu SR a s platnou odbornou terminológiou. 

3. Spoluautori vyhlasujú, že práva k dielu, ktoré predkladajú, im patria bez obmedzenia a 
ručia za všetky nároky tretích osôb, ktoré by v tejto súvislosti vznikli.  

4. Spoluautori zodpovedajú za pôvodnosť textových i netextových častí rukopisu; časti, ku 
ktorým im autorské právo nepatrí, v rukopise osobitne vyznačia, pričom ručia za to, že 
autori týchto častí súhlasia s ich uverejnením za podmienok dohodnutých touto zmluvou.  
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5. Spoluautori ručia za to, že závažné pripomienky oponentov v zmysle odborných 
posudkov sú zapracované vo vydávanom diele.  

6. Nadobúdateľ sa zaväzuje vydať dielo najneskoršie v termíne do: ???? 
7. Nadobúdateľ zabezpečí redakčnú a technickú úpravu diela a odovzdá jeden výtlačok 

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

8. Nadobúdateľ rozhoduje o grafickej o technickej úprave diela, formáte, farebnosti, papieri 
a väzbe, pričom zohľadňuje ekonomickú výhodnosť a podľa možnosti prihliada na návrhy 
fakulty a spoluautorov. 

9. Nadobúdateľ zabezpečí predaj a distribúciu diela a zaväzuje sa, že šírenie diela vykoná 
na svoj účet.  

 
Článok VI. 

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 vedenom Úradom 
vlády SR. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu 
založeného touto zmluvou sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak sa 
doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla zmluvnej strany vráti druhej zmluvnej 
strane ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo 
neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); 
v uvedenom prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom, keď bola odosielateľovi 
listová zásielka vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel. 

3. Túto zmluvu je možné dopĺňať a meniť iba po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán 
tejto zmluvy písomnými dodatkami vzostupne číselne označenými a podpísanými oboma 
zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v ??? exemplároch rovnakej právnej sily, pričom nadobúdateľ 
dostane 3 (tri) vyhotovenia a spoluautori po ??? vyhotovení(iach) zmluvy. 

5. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ho za 
dostatočne zrozumiteľný, jasný a jednoznačný, zmluvu neuzatvorili v tiesni, ani za inak 
nápadne nevýhodných podmienok, pod psychickým a fyzickým nátlakom a na znak 
súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.  

 
 
V Košiciach dňa ...................      V Košiciach dňa.................. 
 
 
Spoluautori:       Za nadobúdateľa: 
 
 
______________________________       ______________________________       

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

                                       rektor  

______________________________ 

Titul Meno Priezvisko  



 

 
Príloha č. 9/f k Smernici č. 3/2016 o edičnej činnosti Univerzity Pavla Jozef Šafárika v Košiciach a jej súčasti 

 

 
 
 

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  
  Číslo účtu :    7000074351/8180 
  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“) 

 
 
 
 
 



 2 

Článok II. 
Právne predpisy 

 
Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia zákonom č. 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 diela uvedeného 

v odseku 2 tejto zmluvy (ďalej „licencia“) za podmienok špecifikovaných v tejto 
zmluve. 

2. Názov diela:  
3. Spôsob použitia diela:  

a) vydanie a šírenie diela s rozsahom ??? rukopisných strán v náklade ??? 
kusov; 

b) dotlač diela, ak sa uskutoční najneskôr do ??? mesiacov po podpísaní tejto 
zmluvy a celkový počet znovu vydaných výtlačkov neprekročí ??? 
exemplárov; 

c) distribúcia a rozširovanie diela; 
d) predaj diela prostredníctvom vlastnej univerzitnej siete predajní, 

univerzitného e-shopu a zmluvných externých predajcov; 
e) zverejnenie obálky a obsahu diela a výberu 3 náhodných strán na webovej 

stránke UPJŠ v zozname vydaných diel; 
f) zverejnenie obálky, obsahu diela a výberu 3 náhodných strán na webovej 

stránke univerzitného e-shopu a zmluvných externých predajcov; 
g) zverejnenie obálky a obsahu diela v online katalógoch knižníc na Slovensku. 
  

4. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu takto:  
a) na dobu ??? rokov na vydanie a reedíciu diela; 
b) na dobu ??? rokov na predaj a rozširovanie diela.  
 
 
 

Článok IV. 
Autorská odmena a podmienky vyplatenia odmeny 

 
1. Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 45 autorského zákona dohodli na autorskej 

odmene za udelenie licencie k dielu vo výške ??? EUR za 1 (jeden) autorský 
hárok (ďalej „AH“).  

2. Rozsah diela: AH. 
3. Výpočet: ??? EUR x ?? AH = ??? EUR. 
4. Autorská odmena bude spoluautorom vyplatená takto: 

a) ............................... ??? EUR; 
b) .............................. ??? EUR. 

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

na ich osobné účty najneskôr do 1 mesiaca po predaji ??? ks publikácií 
z celkového nákladu ??? ks 

7. Okrem autorskej odmeny spoluautori dostanú výtlačky diela takto:  
a) ................................. – ??? ks výtlačkov diela; 
b) ................................. – ??? ks výtlačkov diela. 
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Článok V. 
Podmienky licenčnej zmluvy 

 
1. Spoluautori poskytnú nadobúdateľovi kompletný rukopis diela v jednom 

exemplári písomne a v jednom exemplári na elektronickom pamäťovom médiu 
(CD). Okrem odovzdaného originálu rukopisu diela si spoluautori ponechajú 
ďalšiu kompletnú kópiu rukopisu.  

2. Spoluautori vyhlasujú, že dielo je spracované v súlade s najnovšími odbornými, 
vedeckými a didaktickými poznatkami v príslušnom odbore, že rukopis diela 
vrátane obrázkov zodpovedá príslušným štátnym normám SR a je napísaný v 
súlade s platnými pravidlami pravopisu SR a s platnou odbornou terminológiou. 

3. Spoluautori vyhlasujú, že práva k dielu, ktoré predkladajú, im patria bez 
obmedzenia a ručia za všetky nároky tretích osôb, ktoré by v tejto súvislosti 
vznikli.  

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

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

6. Nadobúdateľ sa zaväzuje vydať dielo najneskoršie v termíne do: ??? 
7. Nadobúdateľ zabezpečí redakčnú a technickú úpravu diela a odovzdá jeden 

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

8. O grafickej o technickej úprave diela, formáte, farebnosti, papieri a väzbe 
rozhoduje nadobúdateľ, pričom zohľadňuje ekonomickú výhodnosť a podľa 
možnosti prihliada na návrhy fakulty a spoluautorov. 

9. Nadobúdateľ zabezpečí predaj a distribúciu diela a zaväzuje sa, že šírenie 
diela vykoná na svoj účet.  

 
 

Článok VI. 
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 
vedenom Úradom vlády SR. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu 
založeného touto zmluvou sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak sa 
doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla zmluvnej strany vráti druhej zmluvnej 
strane ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo 
neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); 
v uvedenom prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom, keď bola odosielateľovi 
listová zásielka vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel. 

3. Túto zmluvu je možné dopĺňať a zmeniť iba po vzájomnej dohode oboch 
zmluvných strán tejto zmluvy písomnými dodatkami vzostupne číselne 
označenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v ??? exemplároch rovnakej právnej sily, pričom 
nadobúdateľ dostane 3 (tri) vyhotovenia a spoluautori po ??? vyhotovení(iach) 
zmluvy. 
 



 4 

5. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ho za 
dostatočne zrozumiteľný, jasný a jednoznačný, zmluvu neuzatvorili v tiesni, ani 
za inak nápadne nevýhodných podmienok, pod psychickým a fyzickým nátlakom 
a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.  

 
 
V Košiciach dňa ...................      V Košiciach dňa.................. 
 
 
Spoluautori:       Za nadobúdateľa: 
 
 
______________________________       ______________________________       

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

                                       rektor  

______________________________ 

Titul Meno Priezvisko       
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