LICENČNÉ PODMIENKY PUBLIKOVANIA DIELA V DIGITÁLNEJ KNIŽNICI UK PU
VYDANÉHO TLAČOU PREŠOVSKOU UNIVERZITOU V PREŠOVE
Článok I: Právne predpisy
Vzájomné vzťahy autora publikovaného diela – elektronického dokumentu a Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej „UK PU) sa riadia zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Článok II: Predmet licenčných podmienok, spôsob a doba použitia diela
1. Autor diela udeľuje súhlas na použitie diela (dokumentu) za ďalej uvedených licenčných podmienok (ďalej
„licencia“).
2. Spôsob použitia diela:
2.1. UK PU je oprávnená:
a) zverejniť dielo v plnom rozsahu na webovej stránke UK PU (www.pulib.sk) – v jej Digitálnej
knižnici, a to bez obmedzenia v celej sieti internet alebo s obmedzením len na intranet PU a používateľov
UK PU využívajúcich vzdialený prístup, podľa toho, ako to vyznačí autor v elektronickej žiadosti,
b) reprodukovať dielo na papieri alebo elektronicky jedine na účely zálohovania, uchovávania alebo rozposlania povinných výtlačkov,
c) ukladať dielo systematickým spôsobom tak, aby bolo možné jeho vyhľadanie a sprístupnenie,
d) poskytnúť iným knižniciam na Slovensku online prístup k dielu, ak o to požiadajú.
2.2. Sprístupnenie diela (elektronické publikovanie) sa uskutoční do 30 dní od zaslania žiadosti.
2.3. Minimálna doba sprístupnenia diela sú 3 roky od jeho zverejnenia. Počas tejto doby nie je mož né
jednostranné ukončenie zmluvy.
3. Autor diela udeľuje UK PU licenciu na dobu neurčitú, a to na elektronické publikovanie dokumentu
v Digitálnej knižnici UK PU.

Článok III: Autorská odmena a podmienky jej vyplatenia
1. Autor diela udeľuje súhlas na použitie diela bez nároku na autorskú odmenu.
2. V prípade vyžiadania autora mu UK PU poskytne 1 ks CD ROM/DVD ROM s publikovanou verziou diela.

Článok IV: Podmienky licencie
1. Autor diela prehlasuje, že dielo bolo spracované v súlade s najnovšími odbornými, vedeckými
a didaktickými poznatkami v príslušnom odbore, že dielo zodpovedá príslušným štátnym normám
(najmä citačnej norme STN ISO 690:2012) a je napísané v súlade s platnými pravidlami pravopisu a s
platnou odbornou terminológiou.
2. Autor diela vyhlasuje, že práva k dielu mu patria bez obmedzenia a ručí za všetky nároky tretích osôb,
ktoré by v tejto súvislosti vznikli.
3. Autor diela zodpovedá za pôvodnosť textových i netextových častí diela.
4. UK PU zabezpečí:
a) technickú úpravu diela na účely jeho zverejnenia v Digitálnej knižnici UK PU,
b) pridelenie ISBN pre dielo,
c) zaslanie povinných výtlačkov oprávneným inštitúciám.
5. O grafickej a technickej úprave diela rozhoduje UK PU.
6. UK PU zabezpečí použitie diela v súlade s čl. II. tejto zmluvy.

Článok V: Záverečné ustanovenia
1. Táto licencia nadobúda platnosť a účinnosť dňom odoslania elektronického formulára – Žiadanka na
elektronické publikovanie dokumentu vydaného tlačou na PU.
2. Meniť túto licenciu je možné iba po vzájomnej dohode UK PU a všetkých autorov diela.
3. Vypovedať túto licenciu je možné jednostranne aj bez udania dôvodu, a to aspoň jedným z autorov
diela najskôr 3 roky od zverejnenia diela, pričom výpovedná lehota je 30 dní od doručenia výpovede.
4. Po vypovedaní licencie sa akékoľvek práva duševného vlastníctva existujúce v akýchkoľvek metaúdajoch (informáciách opisujúcich súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ktoré
umožňujú ich zisťovanie, katalogizáciu a využívanie) vytvorených držiteľom licencie automaticky zaniknú, avšak toto ustanovenie nebude mať vplyv na ďalšie bezplatné použitie takýchto metaúdajov držiteľom licencie na katalogizačné účely.

Prešov, 14.4.2020

