
 

 

Všeobecné podmienky používania repozitára SAV 
 
Čl. I Úvodné ustanovenia  
 
1.1. Predmetom týchto všeobecných podmienok používania repozitára SAV je úprava podmienok 

používania repozitára SAV, úprava práv a povinností prevádzkovateľa a úprava práv a povinností 
používateľa repozitára SAV (ďalej len „VPP“). 

1.2. Repozitárom SAV je inštitucionálne úložisko pre dlhodobé uloženie a sprístupnenie publikácií 
vytvorených zamestnancami niektorej z organizácii Slovenskej akadémie vied. 

1.3. Prevádzkovateľom repozitára SAV je Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, so sídlom 
Klemensova 19, 81467 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 00587001 (ďalej len 
„prevádzkovateľ“). 

1.4. Partnerom repozitára SAV je niektorá z organizácií Slovenskej akadémie vied, ktorá poskytla 
publikácie do repozitára SAV. 

1.5. Používateľom repozitára SAV je každá osoba, ktorá vstúpila na webové sídlo repozitára SAV alebo na 
akúkoľvek z jeho subdomén (ďalej len „používateľ“).  

 
Čl. II Obsah repozitára SAV 
 
2.1. Repozitár SAV je primárne zameraný na dlhodobé uloženie a sprístupnenie publikácií vytvorených 

zamestnancami niektorej z organizácií Slovenskej akadémie vied.  
2.2. Dielom sú na účely týchto VPP všetky publikácie v správe niektorého z partnerov prevádzkovateľa, 

ktorí sú hlavnými poskytovateľmi diel sprístupňovaných prostredníctvom repozitára SAV. 
2.3. Diela sprístupňované repozitárom SAV môžu byť chránené autorskými právami autorov diel, 

právami partnerov prevádzkovateľa, právami prevádzkovateľa alebo inými právami tretích strán.  
2.4. Popisné metadáta, ktoré sú súčasťou repozitára SAV a slúžia na poskytnutie podrobnejších informácií 

o diele sú vypracované zamestnancami SAV.  
2.5. Diela sprístupnené prostredníctvom repozitára SAV môžu mať niektorý z nasledovných statusov:  

a) Verejne dostupné / OA – dielo je voľne prístupné a akékoľvek jeho ďalšie použitie nie je 
používateľom obmedzené s výnimkou dodržiavania osobnostných práv autorských diel a práv 
vzťahujúcich sa na ochranu osobnosti. Autorskoprávne voľné objekty sú prístupné všetkým 
používateľom. V prípade, ak je pri diele uvedená verejná licencia (napr. niektorá z licencií Creative 
Commons), riadi sa používateľ podmienkami, ktoré sú uvedené pri zvolenej verejnej licencii. 

b) Dostupné z IP adries SAV – dielo autorskoprávne chránené, ktorého ďalšie použitie je 
obmedzené z pohľadu miesta prístupu.  

c) Na vyžiadanie – dielo autorskoprávne chránené, pri ktorom je potrebné osobitne požiadať 
o prístup zaslaním žiadosti vyplnením elektronického formulára.  

d) Archív – dielo autorskoprávne chránené, ktoré aktuálne nie je možné sprístupniť 
prostredníctvom repozitára SAV ani prezenčne v priestoroch prevádzkovateľa alebo partnera. 
Prístup je možný len oprávneným používateľom na základe prístupových hesiel pridelených 
prevádzkovateľom.  

2.6. Za správnosť metadát a nastavenie licenčných podmienok sprístupnených diel zodpovedá partner 
repozitára SAV, ktorý diela do repozitára SAV poskytol. 

 
Čl. III Práva a povinnosti používateľa 
 
3.1. Používaním repozitára SAV používateľ vyhlasuje, že sa oboznámil so znením týchto VPP, ich obsahu 

rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
3.2. Používateľ je oprávnený prehľadávať diela sprístupnené na webovom sídle repozitára SAV, 

vyhľadávať medzi metadátami diel sprístupnených na webovom sídle repozitára SAV a využívať 
dostupnú funkcionalitu podľa aktuálneho nastavenia funkcionality repozitára SAV.  

3.3. Používateľ využíva diela na vlastné riziko a je povinný riadiť sa pravidlami ich použitia vzhľadom na 
súvisiaci stav právnej ochrany.  

3.4. Používateľ si je vedomý, že repozitár SAV môže byť nedostupný počas bežnej údržby alebo po dobu 
nevyhnutnú na odstránenie prípadných technických problémov.  



 

 

3.5. Používateľ je oprávnený používať služby repozitára SAV výlučne v súlade s platnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky, týmito VPP, pokynmi prevádzkovateľa, bezpečnostnými pravidlami 
siete internet a dobrými mravmi.  

3.6. Používateľ nie je oprávnený zasahovať do prevádzky a funkčnosti služieb repozitára SAV. Používateľ 
tiež nie je oprávnený pozmeňovať údaje o dielach.  

3.7. Používateľ si je vedomý, že diela sprístupnené prostredníctvom repozitára SAV nemusia byť vždy 
aktuálne, presné, úplné a že prevádzkovateľ v súvislosti s týmito informáciami a materiálmi 
neposkytuje žiadnu záruku aktuálnosti. 

 
Čl. IV Práva prevádzkovateľa 

 
4.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť spôsob prevádzky a služieb repozitára SAV a 

takisto prevádzku prerušiť alebo pozastaviť.  
4.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ktorémukoľvek používateľovi odmietnuť alebo obmedziť prístup 

do repozitára SAV, pokiaľ tento používateľ poruší podmienky uvedené vo VPP.  
4.3. Akékoľvek informácie poskytnuté prevádzkovateľovi prostredníctvom repozitára SAV a jeho e-

mailových adries a vstupných formulárov sa považujú za vlastníctvo prevádzkovateľa, ktorý je 
oprávnený voľne ich využívať, pokiaľ sa na ne nevzťahujú autorské práva alebo iné pravidlá 
vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4.4. Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkčnosťou, službami, databázami, vizuálnym stvárnením a 
informačným obsahom služieb patria prevádzkovateľovi, prípadne tretím stranám, s ktorými má 
prevádzkovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné zmluvy alebo dohody.  

 
Čl. V Obmedzenie zodpovednosti za škodu 

 
5.1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za priame ani nepriame škody, ktoré by používateľovi mohli vzniknúť v 

súvislosti s využívaním diel sprístupnených prostredníctvom repozitára SAV. 
5.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek priamu, nepriamu alebo následnú škodu, vrátane ušlého 

zisku, strát alebo výdavkov vzniknutých v súvislosti s repozitárom SAV, jeho používaním, alebo 
nemožnosťou jeho použitia, prípadne s jeho poruchou, chybou, prerušením prevádzky, napadnutím 
systému a neautorizovaným pozmenením obsahu. 

5.3. Prevádzkovateľ nenesie nijakú zodpovednosť za akékoľvek náklady používateľa spojené so 
zobrazovaním a využívaním repozitára SAV. 

5.4. Pri niektorých dielach sa môžu nachádzať dodatočné hypertextové odkazy, ktoré sú určené na 
doplnenie informácií pre používateľa. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah 
publikovaný na externých stránkach prepojených prostredníctvom hypertextových odkazov. Uvedené 
tiež neznamená, že prevádzkovateľ s ich obsahom súhlasí alebo ho schvaľuje. Prevádzkovateľ 
hypertextové odkazy uvádza v dobrej viere, že ich poskytnutie je v súlade s dobrými mravmi a 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

5.5. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za: 
a) škodu spôsobenú informáciami, ktoré šíri používateľ repozitára SAV, 
b) škodu spôsobenú nesprávnymi alebo neúplnými informáciami, ktoré získal používateľ 

prostredníctvom repozitára SAV, 
c) škodu spôsobenú zmenou VPP repozitára SAV, pozastavením alebo zmenou služby, stratou 

údajov prípadne obmedzením prístupu používateľa zo strany prevádzkovateľa.  
 

Čl. VI Ochrana osobných údajov 
 

6.1. Prevádzkovateľ pri prevádzkovaní repozitára SAV nespracúva osobné údaje používateľa a na 
umožnenie prístupu k dielam nie je potrebná osobitná registrácia používateľa. 

6.2. Používateľ môže pri prevádzke repozitára SAV využívať technické súbory cookies, t. j. krátke textové 
súbory, ktoré internetový prehliadač používateľa ukladá v zariadení, pomocou ktorého používateľ 
k portálu pristúpi. Návštevou a ďalším používaním repozitára SAV používateľ súhlasí s tým, aby boli 
v jeho internetovom prehliadači uložené dočasné cookies slúžiace predovšetkým k identifikácii 
používateľa po dobu jeho prihlásenia na portáli. Dočasné cookies sa pri vypnutí internetového 
prehliadača používateľa automaticky vymažú. 



 

 

6.3. Súhlas používateľa s využívaním cookies trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového 
prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača používateľa alebo zákazom používania 
súborov cookies súhlas používateľa zaniká. 

6.4. Prevádzkovateľ nevyužíva súbory cookies na štatistické, reklamné, resp. iné obdobné účely. 
 
Čl. VII Záverečné ustanovenia 

 
7.1. Komunikácia medzi prevádzkovateľom a používateľom prebieha primárne v elektronickej forme. 

Oznámenia používateľa a prevádzkovateľa sa považujú za doručené okamihom obdržania potvrdenia 
o doručení e-mailu druhej strane, prípadne po obdržaní elektronickej správy zaslanej 
prostredníctvom online komunikácie. 

7.2. Tieto VPP sú platné a účinné dňom ich zverejnenia na webovom sídle repozitára SAV a sú dohodnuté 
na dobu neurčitú.  

7.3. Záväznosť vo vzťahu medzi prevádzkovateľom a používateľom nadobúda účinnosť od okamihu 
prvého prístupu používateľa na webové sídlo repozitára SAV. Podmienky používania sa riadia 
právom Slovenskej republiky a náležitosti, ktoré implicitne neriešia, sa riadia príslušnými právnymi 
predpismi, predovšetkým Občianskym zákonníkom a Autorským zákonom. 

7.4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu VPP repozitára SAV.  
7.5. Nové znenie VPP je prevádzkovateľ povinný zverejniť na webovom sídle repozitára SAV, pričom nové 

VPP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle repozitára SAV. 
7.6. Znenie týchto VPP bolo zverejnené dňa 15.9.2019 

  


