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Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.

VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku bolo zriadené ako účelové a informačné
pracovisko Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len VERBUM, v skratke je možné používať zápis
„VERBUM - vydavateľstvo KU“, v angličtine názov znie: „VERBUM - Catholic University in Ružomberok
Press“ - skrátene „VERBUM - CUR Press“).

2.

Vydavateľstvo VERBUM nadväzuje na prácu rovnomenného vydavateľstva založeného v roku 1946.

3.

Sídlom VERBUM-u je Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok.

4.

Grafické logo VERBUM-u je uvedené v prílohe č. 1 tohoto Štatútu. Logo vydavateľstva sa spravidla
umiestňuje na zadnú stranu obálky publikácií nad čiarový kód ISBN.

5.

Cieľom VERBUM-u je vydávať a distribuovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti tvorivých
pracovníkov a periodické vedecké a umelecké publikácie v jednotlivých oblastiach výskumu
na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Článok 2
Základný účel, predmet činnosti a poslanie
1.

Účelom a predmetom činnosti VERBUM-u je edičná, vydavateľská a výrobná činnosť neperiodickej
a periodickej vedeckej, odbornej a populárno-náučnej literatúry, zborníkov, technických príručiek,
učebníc a iných tlačív, ako aj reklamná, propagačná a obchodná činnosť súvisiaca s produkciou
a distribúciou.

2.

Poslaním VERBUM-u je prispievať k zvyšovaniu kvality vedecko-výskumnej, umeleckej a pedagogickej
práce tvorivých zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku a jej študentov finalizáciou
a distribúciou výsledkov ich vedecko-výskumnej, umeleckej, pedagogickej a inej tvorivej činnosti. Jeho
poslaním je aj podieľať sa na zlepšovaní informačnej dostupnosti týkajúcej sa služieb, ktoré Katolícka
univerzita v Ružomberku v oblasti vedy, výskumu, umení a možností štúdia poskytuje na regionálnej,
národnej i medzinárodnej úrovni.

Článok 3
Hlavné činnosti vydavateľstva
1.

VERBUM zabezpečuje pridelenie ISBN pre všetky vydávané publikácie, riadi a zabezpečuje evidenciu
a archiváciu vydaných publikácií. VERBUM zabezpečuje kompletné služby súvisiace s vydávaním
publikácií pre časopisy Kuriér a Verbum (prevzatie rukopisov, zhromaždenie a archiváciu recenzných
posudkov edičných rád, grafickú úpravu, redakčné úpravy, korektúry, tlač, distribúciu a predaj
publikácií). Po dohode s príslušným pracoviskom môže VERBUM zabezpečiť spomínané služby
v dohodnutom rozsahu aj pre ďalšie vydávané časopisy a publikácie.

2.

VERBUM vydáva vedecké monografie, neperiodické monotematické vedecké zborníky, vysokoškolské
učebnice, ktoré vznikli ako výsledok vedecko-výskumnej činnosti tvorivých pracovníkov.
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3.

VERBUM môže vydávať publikácie a iné produkty aj v spolupráci s inými vydavateľstvami
a subjektmi.

4.

Ak sa v publikáciách alebo na obálkach uvádzajú ilustrácie, fotografie, tabuľky, musí to byť v súlade
s autorskými právami.

5.

VERBUM zabezpečuje zasielanie povinných výtlačkov periodických a neperiodických publikácií
vydaných na KU, v zmysle Zákon č. 535/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z. z.
o povinných

výtlačkoch

periodických

publikácií,

neperiodických

publikácií

a

rozmnoženín

audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 81/1966 Zb.
o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších
predpisov.

Článok 4
Organizácia vydavateľstva
1.

VERBUM – vydavateľstvo KU riadi prorektor KU pre vedu a umenie, v súlade s organizačnou
štruktúrou KU.

Článok 5
Licenčná zmluva
2.

VERBUM môže vydať publikáciu iba na základe licenčnej zmluvy (Príloha 2) medzi autorom (autormi)
a vydavateľstvom.

3.

Zmluvu za vydavateľstvo podpisuje štatutár, teda rektor univerzity.

Článok 6
Finančné zabezpečenie
1.

2.
3.

Financovanie činnosti VERBUM-u je viaczdrojové. Vo vymedzenom rozsahu je činnosť vydavateľstva
financovaná z rozpočtu rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku prípadne zo sponzorských
prostriedkov a iných zdrojov.
Na činnosť VERBUM-u je zriadená samostatná kapitola rozpočtu rektorátu Katolíckej univerzity
v Ružomberku.
Náklady na vydanie jednotlivých publikácií hradí spravidla objednávateľ z prostriedkov grantov alebo
iných zdrojov. Objednávateľom môže byť autor/autori, katedra, inštitút, fakulta, rektorát a pod.

4.

Predaj produkcie VERBUM-u je upravený osobitným predpisom a realizuje sa na základe dohody
s objednávateľom.
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Článok 7
Archivácia a distribúcia publikácií
1.

VERBUM archivuje najmenej 2 exempláre zo všetkých vydaných publikácií a pdf verziu vydaných
publikácií.

2.

VERBUM zasiela povinné výtlačky publikácií organizáciám podľa osobitného predpisu.

Článok 8
Prechodné a záverečné ustanovenie
1.

Štatút VERBUM-u bol prerokovaný v Kolégiu rektora KU dňa 17. júna 2019.

2.

Štatút VERBUM-u nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu rektorom KU.

3.

Súčasne stráca platnosť Štatút zo dňa 28. októbra 2009.

V Ružomberku, dňa 8. júla 2019

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku
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PRÍLOHA 1

LOGO VERBUM – vydavateľstva KU
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PRÍLOHA 2

LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE A POUŽITIE DIELA č.
uzatvorená podľa § 75 zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov
_________________________________________________________

POSKYTOVATEĽ LICENCIE – autori / autor:
1. Meno, priezvisko, titul
Dátum narodenia
Adresa bydliska
2. Meno, priezvisko, titul
Dátum narodenia
Adresa bydliska
a
NADOBÚDATEĽ LICENCIE:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
IČO: 37801279
DIČ: 2021512427
IČ DPH: SK2021512427
Štatutárny orgán: doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., rektor

uzatvárajú túto Licenčnú zmluvu na vydanie a použitie diela.

Článok 1
PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je záväzok autorov udeliť nadobúdateľovi súhlas na vydanie a použitie diela (licenciu)
špecifikovaného v článku II zmluvy a záväzok nadobúdateľa použiť dielo podľa podmienok tejto zmluvy.
Článok 2
URČENIE DIELA
Autori touto zmluvou udeľujú nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (licenciu) s názvom:
.....................................................................................................................................................
Článok 3
SÚHLAS NA POUŽITIE DIELA
1. Autori týmto udeľujú nadobúdateľovi súhlas na použitie diela, a to za podmienok ďalej špecifikovaných v tomto
článku zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že autori udeľujú nadobúdateľovi súhlas na:
a) vyhotovenie rozmnoženiny diela,
b) verejné rozširovanie rozmnoženiny diela predajom alebo inou formou prevodom vlastníckeho práva,
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c) sprístupňovanie diela verejnosti prostredníctvom webových stránok KU v Ružomberku.
3. Autor súhlasí so sprístupnením digitálnej verzie publikácie za účelom hodnotenia výstupov publikačnej činnosti.
Článok 4
POUŽITIE DIELA
1. Zmluvné strany sa dohodli, že nadobúdateľ je oprávnený použiť dielo na komerčné aj nekomerčné účely.
Článok 5
ODMENA AUTOROM
1. Zmluvné strany sa dohodli, že autori poskytujú súhlas na použitie diela bez nároku na autorskú odmenu.
Článok 6
PRÁVA A POVINNOSTI AUTOROV
1. Autori sú povinní odovzdať nadobúdateľovi na vydanie kompletný rukopis diela v elektronickej forme.
2. Autori vyhlasujú, že dielo vrátane jeho textovej, grafickej a tabuľkovej časti je výsledkom ich vlastnej tvorivej
činnosti.
3. Autori vyhlasujú, že práva k dielu, ktoré je uvedené v článku II tejto zmluvy im patria bez obmedzenia a zodpovedajú
za všetky nároky tretích osôb, ktoré by v tejto súvislosti vznikli.
4. Autori zodpovedajú za pôvodnosť textových i netextových častí rukopisu. Časti, ku ktorým im autorské právo
nepatrí, sú v rukopise osobitne vyznačené.
5. Autori majú právo na dve vyhotovenia diela, pokiaľ vydanie bolo financované z rozpočtu VERBUM-u. Inak je to
na dohode zmluvných strán.
Článok 7
PRÁVA A POVINNOSTI NADOBÚDATEĽA
1. Nadobúdateľ sa zaväzuje vydať dielo najneskôr v termíne do 12 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
2. Nadobúdateľ zabezpečí redakčnú a technickú úpravu diela a odovzdá opravený rukopis diela autorom na autorskú
korektúru.
3. O konečnej grafickej a technickej úprave diela, jeho formáte, farebnosti, druhu použitého papiera a o väzbe rozhoduje
nadobúdateľ, pričom zohľadní ekonomickú výhodnosť a podľa možností prihliada na návrhy autorov.
4. Nadobúdateľ sa zaväzuje zabezpečiť na zadnej strane titulného listu diela označenie copyrightovou doložkou ©,
pričom k nej uvedie tiež mená a priezviská autorov.
Článok 8
UKONČENIE ZMLUVY
1. Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností, ktoré zmluvným stranám vyplývajú z tejto zmluvy,
aj písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou niektorou zmluvnou stranou.
2. Zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu vypovedať v prípade porušenia povinností podľa tejto zmluvy druhou
zmluvnou stranou. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveďou tejto zmluvy zanikajú všetky práva nadobúdateľa
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k dielu v rozsahu súhlasu udeleného touto zmluvou. Výpoveďou tejto zmluvy zo strany autorov vzniká nadobúdateľovi
nárok na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s použitím diela podľa článku III zmluvy.
Článok 9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ak ich zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ostatných súvisiacich
právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Každá zmena alebo doplnenie tejto zmluvy sa musia vykonať formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré musia
byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Táto zmluva je vyhotovená v ..... rovnopisoch, jeden pre každého z autorov a tri pre nadobúdateľa.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobode informácií v platnom znení. Zverejnenie tejto zmluvy zabezpečí nadobúdateľ, ktorý sa zaväzuje
anonymizovať osobné údaje autorov.
5. Táto zmluva sa spravuje podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory pri jej interpretácii budú riešené
predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde a/alebo v prípade
porušenia tejto zmluvy, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd.
6. Zmluva predstavuje celkovú dohodu medzi zmluvnými stranami o predmete tejto zmluvy a nahrádza všetky
predchádzajúce i súčasné ústne alebo písomné dohovory a dokumenty zmluvných strán.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

V Ružomberku dňa ....................................

V Ružomberku dňa ....................................

..............................................
Autor

..............................................
Za nadobúdateľa
doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., rektor

..............................................
Autor
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