Garant: Útvar rektora

Košice, 22.11.2012
Č j. 5257/2012

Dodatok č. 1
P r í k a z r e k t o r a č. 4 /2011
na zabezpečenie realizácie výkonu majetkových práv zamestnaneckého diela na
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach

V súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. článku 4 odsek 3
Organizačného poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v platnom znení týmto
vydávam

nasledovný Dodatok č. 1 k Príkazu rektora na zabezpečenie realizácie výkonu majetkových
práv zamestnaneckého diela na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len
„UPJŠ“) a jej súčastiach.
Čl. III - Realizácia opatrení pre výkon majetkových práv zamestnávateľom znie:
1.

2.

3.
4.

5.

Dekani fakúlt a riaditelia univerzitných pracovísk sú povinní zabezpečiť v súlade s ust. §
18 autorského zákona nerušený výkon majetkových práv Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach k zamestnaneckým dielam.
Na realizáciu ust. ods. 1 tohto článku dekani fakúlt a vedúca ÚĽZ R UPJŠ zabezpečia
uzavretie dohôd o zmene pracovnej zmluvy, resp. podpísanie záznamu o oboznámení
s platnou právnou úpravou, riešiacou majetkové práva k dielam vytvorených
zamestnancami u tých, ktorí vytvorili zamestnanecké
dielo alebo sú v procese
vytvárania zamestnaneckého diela.
Obsahom dohody podľa ods. 2 tohto článku bude povinnosť zamestnancov fakulty
a univerzitných pracovísk zdržať sa výkonu majetkových práv k nimi vytvorenému dielu.
Obsahom záznamu bude podpis zamestnancov, ktorí vytvorili zamestnanecké dielo
alebo sú v procese vytvárania zamestnaneckého diela, ktorým potvrdia, že boli riadne
oboznámení s platnou právnou úpravou týkajúcou sa autorských práv, vrátane práv
a povinností pri výkone osobnostných a majetkových práv k zamestnaneckému dielu
tak, ako vyplývajú zo zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s
autorským právom (autorský zákon). Vzor záznamu tvorí prílohu tohto príkazu.
U nových zamestnancov fakúlt alebo univerzitných pracovísk bude povinnosť
zamestnancov, potenciálnych autorov zamestnaneckého diela, uvedená v ods. 3 tohto
článku, zapracovaná priamo v pracovnej zmluve, resp. záznam podľa ods. 4 tohto
článku bude založený do osobného spisu zamestnanca.
Z: dekani fakúlt, vedúca
ÚĽZ R UPJŠ
T: do 30.12.2012 a stály

Príloha č. 1 k Príkazu rektora č.
č 4/2011

ZÁZNAM O OBOZNÁMENÍ
Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol/a riadne oboznámený/á s platnou úpravou zákona č.
311/2001 Z.z. Zákonník práce, Pracovným
P
poriadkom UPJŠ a právnymi predpismi upravujúcimi právo
duševného vlastníctva s tým, že výsledky v rámci pracovnej činnosti,
innosti, vykonávanej v pracovnoprávnom pomere na splnenie svojich pracovných povinností, vrátane výsledkov získaných
získanýc v rámci
riešenia v rámci APPV, grantových
rantových a iných projektov, na ktoré riešiteľľ získal prostriedky, patria
zamestnávateľovi, pričom zamestnanec nemôže tieto výsledky využiť, použiť,
ť, nesmie nimi disponovať
disponova
bez súhlasu zamestnávateľa. V prípade vytvorenia podnikového vynálezu, úžitkového vzoru
vz
či dizajnu
je povinný zamestnanec o tejto skutočnosti
skuto
upovedomiť zamestnávateľa a predložiť
predloži mu všetky
podklady potrebné pre zabezpečenie
zabezpeč
priemyselno-právnej ochrany. Výsledky
ýsledky vedeckej práce nie je
možné zaradiť resp. zapracovaťť do autorských diel bez súhlasu zamestnávateľa. V prípade vytvorenia
zamestnávateľského
ského autorského diela (vrátane počítačových programov) výkon všetkých majetkových
práv v zmysle autorského zákona patrí zamestnávateľovi.
zamestnávate
Úprava týchto vzťahov
ahov je možná po predchádzajúcej písomnej dohode so zamestnávateľom.
zamestnávate

Meno a priezvisko
zamestnanca

Pracovné
Osobné
zaradenie/funkcia
číslo

Dátum

Podpis

