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ŽIADOSŤ O ELEKTRONICKÉ PUBLIKOVANIE DOKUMENTU

E-mail:

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

rektor/dekan/riaditeľ

Pracovisko:

UPJŠ/fakulta/súčasť UPJŠ:

Žiadateľ(zostavovateľ):

Spoluautori:

Názov diela:

Typ dokumentu: 

Licencia (vyberte jednu z možností)*:

CC BY CC Attribution 4.0 - („Uveďte autora“)

CC BY ND CC Attribution-No-derivates 4.0 („Uveďte autora - Nespracovávajte“)

CC BY NC CC Attribution-NonCommercial 4.0 („Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne“)

CC BY SA  CC Attribution-ShareAlike 4.0 („Uveďte autora - Zachovajte licenciu“)

CC BY NC ND   CC Attribution - NonCommercial -No-derivates 4.0 
(„Uveďte pôvod - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte“)

CC BY NC SA  CC Attribution - NonCommercial - ShareAlike 4.0
 (“Uveďte pôvod - Nepoužívajte komerčne - Zachovajte licenciu”)

Licenčná zmluva 

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

Dátum a podpis žiadateľa:

*(Podrobné informácie o verejných licenciách nájdete na druhej strane tohto dokumentu)



PREČO ODPORÚČAME LICENCIE CREATIVE COMMONS? 

Účelom licencií Creative Commons je sprístupňovanie autorských diel čo najširšej verejnosti. Prostredníctvom tejto 
licencie udeľuje autor súhlas k používaniu svojho diela.  
Licencie Creative Commons dopĺňajú autorský zákon,  rôznymi spôsobmi vymedzujú autorské práva a umožňujú tak 
diela zdieľať a znovu používať na základe určených podmienok. 
Najnovšou verziou licencií Creative Commons  je verzia 4.0, ktorá bola vypracovaná tak, aby bola medzinárodne 
platná.   

LICENČNÉ PODMIENKY 

Pri použití licencie Creative Commons si autori vyberajú súbor podmienok a oprávnení, ktoré chcú pri svojej práci 
uplatniť. Označia svoje diela niektorou zo skratiek či značiek Creative Commons, čo znamená, že udeľujú súhlas s 
použitím svojho diela za podmienok, ktoré platia pre konkrétnu licenciu. 

VÝBER LICENCIE 

Autori môžu uvedené atribúty ľubovoľne kombinovať. Základ tvorí šesť hlavných licencií, ktoré sa zakladajú na 
štyroch podmienkach. Okrem nich existuje množstvo ďalších typov (napr. CC0 – neobmedzené použitie), kombinácií 
a časových verzií. 

Ako môžu vaším 
dielom nakladať 
používatelia: 

Ćítať, 
tlačiť, 

sťahovať 
dokument 

Opätovne 
publikovať 
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(napr. zobraziť 
v úložisku) 

Preložiť 
dokument 

Uviesť 
autora 

Opätovné použitie 
častí 

dokumentu 
v iných dielach 

Opätovné 
použitie 

dokumentu 
na komerčné 

účely 

Uveďte autora 

ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO 

Uveďte autora 
Nespracovávajte 

ÁNO NIE ÁNO ÁNO NIE ÁNO 

Uveďte autora 
Nepoužívajte komerčne 

ÁNO ÁNO 

ÁNO 
(pre vlastné 

použitie, 
nie na distribúciu) 

ÁNO ÁNO NIE 

Uveďte autora 
Zachovajte licenciu 

ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO 

ÁNO 
(ale zachovať 

pôvodnú 
licenciu) 

Uveďte pôvod 
Nepoužívajte komerčne 
Nespracovávajte 

ÁNO NIE 

ÁNO 
(pre vlastné 

použitie, 
nie na distribúciu) 

ÁNO NIE NIE 

Uveďte pôvod 
Nepoužívajte komerčne 
Zachovajte licenciu 

ÁNO 

ÁNO 
(ale zachovať 

pôvodnú 
licenciu) 

ÁNO 
(pre vlastné 

použitie, 
nie na distribúciu) 

ÁNO ÁNO NIE 
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