
                                                                               č.j.  R – 3267/2016  

                                                                                         Vo Zvolene dňa 11.4.2016 

 

 
D O D A T O K    č. 1 

 
k Organizačnej smernici č. 3/2015 

Zásady edičnej činnosti na Technickej univerzite vo Zvolene, 
ktorá bola schválená vedením TU vo Zvolene dňa 23.júna  2015 

 
 

Čl. 1 
 

Organizačná smernica č. 3/2015 Zásady edičnej činnosti na  Technickej univerzite vo Zvolene 
(ďalej len „Zásady edičnej činnosti“) sa uznesením vedenia Technickej univerzity vo Zvolene 
zo dňa 11.4.2016 mení a dopĺňa takto: 
  
 
 

1. V článku 1 ods. 3 sa mení  a znie nasledovne:    
 

3. Smernica je v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len            
„ Autorský zákon“ )  a s Vyhláškou Ministerstva školstva , vedy, výskumu  a športu 
Slovenskej republiky č. 456/2012 Z.z. o centrálnom registri evidencie publikačnej 
činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti . 
  

2. V článku 7  ods. 2  a ods. 4  sa menia a znejú nasledovne:   
 

2. Licenčnú zmluvu s autorom (autormi) uzatvára rektor TU podľa ustanovení § 65  
a nasl.  Autorského zákona. Vzor Licenčnej zmluvy o použití diela (ďalej len              
„ licenčná zmluva “ )   je v prílohe č. 2  týchto Zásad edičnej činnosti . 

 
4.  Licenčná zmluva musí mať písomnú formu, ak autor udeľuje výhradnú licenciu.  

Ak Licenčná zmluva nie je uzavretá v písomnej forme, má každá zo zmluvných 
strán právo písomne požiadať druhú zmluvnú stranu o vydanie písomného 
potvrdenia o uzavretí licenčnej zmluvy , ktoré musí obsahovať špecifikáciu diela, 
ktoré je predmetom licencie  a podmienky, na ktorých sa zmluvné strany dohodli.  

 
3. V článku 7 – za ods.9 sa dopĺňajú ods. 10, 11 a12 , ktoré znejú nasledovne:   

 
10. V zmysle zákona č. 253/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov môže autor  uzatvoriť s TU vo Zvolene Dohodu 
o nevybratí dane z príjmov zrážkou podľa § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov, t. j. bude si tieto príjmy zdaňovať sám 
prostredníctvom daňového priznania.  Vzor  Dohody o nevybratí dane z príjmov zrážkou, 
ďalej („Dohoda“) je v prílohe č. 2a  týchto Zásad edičnej činnosti. 

11. Autorovi, ktorý túto Dohodu nepodpíše, sa príjmy z použitia diela budú zdaňovať 
zrážkovou daňou so sadzbou 19%. 

 



12. Dohodu o nevybratí dane z príjmov zrážkou je platiteľ dane (TUZVO) povinný 
oznámiť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho 
roka, v ktorom bola uzavretá. 

4.  Doterajšia príloha č. 2  Licenčná zmluva  sa ruší a nahrádza sa novu Prílohou č. 2. 
 
5.  Za prílohu č. 2 sa dopĺňa Príloha č.  2a  Dohoda o nevybratí dane z príjmov 

zrážkou.  jej znenie je  v prílohe tohto dodatku. 
 
 

                                                                Čl.2 
 
 Dodatok č. 1 k Organizačnej smernici č. 3/2015  Zásady edičnej činnosti na 
Technickej univerzite vo Zvolene nadobúda platnosť dňom schválenia  vedením 
Technickej univerzity vo Zvolene dňa.11.4.2016 s účinnosťou od 12.4.2016. 

 
 
 
 
 
        Prof. Ing. Rudolf Kropil,  CSc. 
               rektor 
 
         
 
 
 
 


