Všeobecné zmluvné podmienky CVTI SR pre prístup a využívanie EIZ v rámci projektu
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k elektronickým informačným zdrojom

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY CVTI SR PRE PRÍSTUP A VYUŽÍVANIE
ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÝCH ZDROJOV V RÁMCI PROJEKTU
NÁRODNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉMU PODPORY VÝSKUMU A VÝVOJA
NA SLOVENSKU: PRÍSTUP K ELEKTRONICKÝM INFORMAČNÝM ZDROJOM
1.
VŠEOBECNÁ ČASŤ
1. Základné ustanovenie. Tieto „Všeobecné zmluvné podmienky CVTI SR pre prístup a využívanie
elektronických informačných zdrojov v rámci projektu Národný informačný systém podpory
výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k elektronickým informačným zdrojom“ (ďalej ako
„všeobecné zmluvné podmienky“) podrobne a záväzne upravujú práva a povinnosti,
oprávnenia a záväzky zmluvných strán a jeho oprávnených používateľov, ktoré sa týkajú
prístupu k elektronickým informačným zdrojom (ďalej ako „EIZ“) a poskytovania podpory ich
využívania.
2. Vydavateľ. Všeobecné zmluvné podmienky vydalo Centrum vedecko-technických informácií
Slovenskej republiky, IČO: 151 882, so sídlom Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava (ďalej
ako „CVTI SR“) v záujme riadneho využívania EIZ.
3. Účinnosť a zmena všeobecných zmluvných podmienok. Tieto všeobecné zmluvné podmienky
sú platné odo dňa sprístupnenie jednotlivých EIZ odberateľovi. CVTI SR je oprávnené
jednostranne zmeniť tieto všeobecné zmluvné podmienky, ich zmena je účinná 1. dňom
druhého mesiaca nasledujúceho po ich vyhlásení. CVTI SR vyhlási všeobecné zmluvné
podmienky alebo ich zmenu zaslaním ich znenia odberateľovi a súčasne zverejnením na
webovej stránke projektu http://nispez.cvtisr.sk/.
4. EIZ. EIZ sa rozumie ktorýkoľvek z nasledujúcich EIZ:
EIZ vydavateľa The H. W. Wilson Company
Art Museum Image Gallery
EIZ vydavateľa GALE, A Cengage Learning Company
Gale Virtual Reference Library: Art
EIZ vydavateľa Knovel Corporation
Knovel Library
EIZ vydavateľa ProQuest
ProQuest Central
EIZ vydavateľa Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
IEEE/IET Electronic Library (IEL)
EIZ vydavateľa ACM / Association for Computing Machinery
ACM / Association for Computing Machinery
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EIZ vydavateľa Springer-Verlag
SpringerLink
EIZ vydavateľa Wiley-Blackwell
Wiley InterScience
EIZ vydavateľa THOMSON REUTERS
Web of Knowledge – Current Contents Connect
Life Sciences
Clinical Medicine
Agriculture, Biology and Environmental Sciences
Physical, Chemical and Earth Sciences
Engineering, Computing and Technology
Social and Behavioral Sciences
Arts and Humanities

Web of Knowledge – Journal Citation Reports
Science Edition
Social Science Edition

Web of Knowledge – Essential Science Indicators
Web of Knowledge – Web of Science
Science Citation Index Expanded
Social Science Citation Index
Arts and Humanities Index
Conference Proceedings Citation Index-Science
Conference Proceedings Citation Index-Social Science and Humanities

EIZ vydavateľa Elsevier
SCOPUS
ScienceDirect
REAXYS
5. Oprávnenie využívať EIZ. Odberateľ a oprávnené osoby odberateľa (oprávnení používatelia) sú
oprávnení pristupovať k EIZ alebo k časti EIZ jednotlivým spôsobom alebo všetkými spôsobmi
prístupu. Podmienky, rozsah a spôsob prístupu k jednotlivým EIZ odberateľom, resp.
oprávneným používateľom, sú definované zmluvou uzatvorenou medzi odberateľom a CVTI SR
a týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.

2.
ZVLÁŠTNA ČASŤ
Zvláštna časť všeobecných zmluvných podmienok upravuje práva a povinnosti zmluvných strán
vzťahujúce sa k jednotlivým EIZ.
1. EIZ Art Museum Image Gallery – ďalej ako „Art Museum Image Gallery“
1.1

Odberateľ a oprávnení používatelia sú oprávnení využívať EIZ Art Museum Image Gallery (t.
j. používať, pozmeňovať, reprodukovať, distribuovať a verejne vystavovať diela z Art
Museum Image Gallery) výlučne na vzdelávacie, výskumné a vedecké účely.

1.2

Odberateľ a oprávnení používatelia môžu konkrétnejšie nad rámec a bez ohľadu na
akékoľvek použitie, ktoré povoľuje zákon o ochrane autorských práv Spojených štátov
amerických, získať prístup k Art Museum Image Gallery a tento EIZ využívať na:


výklad vo výučbovom procese a na činnosti, ktoré s výkladom súvisia;



zadania študentských prác;
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1.3

1.4



verejné vystavovanie alebo verejnú produkciu v múzeu, galérii alebo v podobnej
ustanovizni vrátane použitia na propagačných a iných materiáloch týkajúcich sa
výstavy;



verejné vystavovanie alebo verejnú produkciu ako súčasť odbornej prezentácie na
seminári, na konferencii alebo na workshope alebo na inej podobnej odbornej činnosti;



použitie na študentskom alebo fakultnom portfóliu vrátane jeho neverejného
vystavovania, pokiaľ takéto použitie zodpovedá praxi, ktorá je v odbore bežná
a zvyčajná;



použitie v dizertačnej práci vrátane reprodukcií dizertačnej práce na osobné použitie
a na uloženie v knižnici, pokiaľ takéto použitie zodpovedá praxi, ktorá je v brandži
bežná a zvyčajná.

Odberateľ a oprávnení používatelia nesmú bez výslovného povolenia držiteľa autorského
práva:


publikovať ktorékoľvek dielo z Art Museum Image Gallery v akomkoľvek médiu alebo
formáte;



redistribuovať ktorékoľvek dielo získané z Art Museum Image Gallery akýmikoľvek
prostriedkami mimo rámca komunity odberateľa a oprávnených používateľov;



uchovávať ktorékoľvek dielo získané z Art Museum Image Gallery, a to či už ako celok
alebo čiastočne, nad rámec zmluvy a týchto všeobecných zmluvných podmienok, pokiaľ
to spoločnosť The H. W. Wilson Company (vydavateľ Art Museum Image Gallery)
výslovne nepovolí;



používať ktorékoľvek dielo získané z Art Museum Image Gallery alebo jeho úpravu
komerčným spôsobom alebo spôsobom, ktorý súvisí s podnikateľskými činnosťami;



používať ktorékoľvek dielo získané z Art Museum Image Gallery na získavanie peňazí od
donorov, podporu predaja alebo v oblasti public relations.

Odberateľ a oprávnení používatelia nesmú:


reprodukovať alebo distribuovať žiadnu z úprav diela Art Museum Image Gallery, a to
ani celku alebo jeho časti;



publikovať nijakú z úprav diel Art Museum Image Gallery, a to ani celku alebo jeho
časti, v nijakom z médií alebo akýmkoľvek prostriedkom;



akýmikoľvek prostriedkami redistribuovať žiadnu z úprav diel Art Museum Image
Gallery mimo komunity odberateľa a oprávnených používateľov.

1.5

Akékoľvek verejne vystavené dielo z Art Museum Image Gallery musí obsahovať odkaz na:
(1) akékoľvek požadované informácie k manažmentu autorských práv, ako je napríklad meno
tvorcu diela, meno/názov a iné identifikačné informácie vlastníka autorského práva,
podmienky použitia diela a ďalšie informácie, ktoré môžu požadovať držitelia práv, (2)
minimálnu identifikačnú dokumentáciu umeleckého diela a (3) potvrdenie umeleckého
účastníka, ktorý Art Museum Image Gallery poskytol multimediálnu dokumentáciu s výnimkou
prípadu, v ktorom by jasné uvedenie mena zmarilo vzdelávací účel (ako napríklad v prípade
skúšky). Každá úprava diela Art Museum Image Gallery, a to či už celku alebo jeho časti,
musí: (1) jasne identifikovať všetky zmeny obrazu a/alebo súvisiacej dokumentácie a (2)
uvádzať citácie alebo priame linky na neupravené dielo Art Museum Image Gallery.

1.6

Akákoľvek úprava, zmena, doplnok, vymazanie, manipulácia alebo pozmeňovanie diela Art
Museum Image Gallery, a to celku alebo jeho časti, sa musí uskutočňovať výlučne na
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vzdelávacie, výskumné alebo vedecké účely. Odberateľ a oprávnení používatelia musia so
zreteľom na preverovanie udržiavať úplné a presné záznamy o inštitucionálne spravovaných
alebo systematicky uskutočňovaných úpravách diel Art Museum Image Gallery, ktoré sa
vytvorili v súlade so zmluvou a týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami vrátane
záznamu o konkrétnych vzdelávacích, výskumných alebo vedeckých účeloch, ktorým tieto
úpravy poslúžili.
1.7

Pri ukončení prístupu do Art Museum Image Gallery musia byť zničené všetky úpravy diel z
Art Museum Image Gallery, ktoré boli vytvorené počas prístupu k tomuto EIZ. Výnimkou sú
iba diela z tohto EIZ použité v študentských prácach alebo vo fakultných alebo študentských
portfóliách, inak si odberateľ a oprávnení používatelia nesmú ponechať žiadnu z úprav diel
Art Museum Image Gallery. Túto skutočnosť odberatelia potvrdia CVTI SR bez zbytočného
odkladu po skončení prístupu do Art Museum Image Gallery.

1.8

Odberateľ je oprávnený stanoviť kategórie používateľov, ktorí môžu získať prístup k Art
Museum Image Gallery, a jeho využívanie v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými
podmienkami. Oprávnenými používateľmi sa môžu stať: pedagogický personál, zapísaní
študenti, zamestnanci a výskumníci, ktorí majú s odberateľom pracovnoprávny vzťah.
Nasledujúce skupiny osôb sa oprávnenými používateľmi stať nemôžu: absolventi, nezávislí
dodávatelia, predplatitelia, ktorí za používanie zariadení a služieb platia poplatky, nájomníci
a členovia domácností oprávnených používateľov s výnimkou tých oprávnených používateľov.
Odberateľ môže v obmedzenej miere poskytnúť právo na prístup k Art Museum Image
Gallery príležitostným používateľom, ktorí nie sú oprávnenými používateľmi a ktorí majú
prístup k počítačovým terminálom fyzicky umiestneným u odberateľa a sú pod kontrolou
a správou odberateľa.

2. EIZ Gale Virtual Reference Library: Art – ďalej ako „Gale Virtual Reference Library:
Art“
2.1

Na účely určenia oprávnených používateľov EIZ Gale Virtual Reference Library: Art znamená:
2.1.1

2.1.2

2.1.3

Akademická inštitúcia:


„Používatelia knižnice“ znamená akúkoľvek osobu, ktorá nepatrí k študentom
a k personálu a ktorá je držiteľom, platného knižničného preukazu (plnoprávni
používatelia bez pevne stanoveného termínu prístupu) vydaného odberateľom.



„Študenti a personál“ znamená všetkých študentov odberateľa, ktorí sú
v súčasnosti zapísaní na denné alebo externé štúdium; personál znamená
v súčasnosti zamestnaných pracovníkov (a to či už na báze stáleho zamestnania,
dočasného zamestnania, na zmluvu alebo na báze hosťujúceho personálu)
odberateľa.

Škola:


„Personál“ znamená všetkých členov pedagogického
personálu, ktorých v súčasnosti odberateľ zamestnáva.



„Študenti“ znamená všetkých v súčasnosti zapísaných študentov odberateľa, ktorí
na schválenom mieste študujú v dennej forme štúdia.

a administratívneho

Podnikateľský subjekt:


„Zamestnanci“ znamená jednotlivcov, ktorí v čase prístupu k službe alebo
k archívnemu produktu sú buď s odberateľom v zamestnaneckom pomere, alebo
ktorých si odberateľ najal ako konzultantov pracujúcich výlučne v mene
odberateľa a na schválenom mieste.
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2.1.4

2.1.5

2.2

2.3

2.4

Verejná knižnica:


„Člen verejnej vedeckej knižnice“ znamená jednotlivca, ktorému ako osobe verejná
knižnica vydala na knižničnom mieste osobitnú identifikačnú kartu (napríklad vo
forme knižničného preukazu) a ktorý má v týchto verejných knižniciach výpožičné
práva.



„Personál verejnej vedeckej knižnice“ znamená všetkých ľudí, ktorých v súčasnosti
odberateľ zamestnáva.



„Používateľ verejnej vedeckej knižnice“ znamená všetkých riadne zaregistrovaných
používateľov s platným knižničným preukazom vrátane personálu verejnej
vedeckej knižnice.

Špecializovaná vedecká knižnica:


„Člen špecializovanej vedeckej knižnice“ znamená jednotlivca, ktorému ako osobe
vydala táto knižnica osobitnú identifikačnú kartu (napríklad vo forme knižničného
preukazu) a ktorý má v nej výpožičné právo.



„Personál špecializovanej vedeckej knižnice“ znamená všetkých ľudí, ktorých
v súčasnosti odberateľ zamestnáva.

Odberateľ a oprávnení používatelia nesmú:


komerčne využívať materiály Gale Virtual Reference Library: Art, ku ktorým majú
v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami prístup;



okrem prípadov stanovených v týchto všeobecných zmluvných podmienkach akékoľvek
materiály Gale Virtual Reference Library: Art poskytovať nijakej ďalšej osobe, a to
dokonca ani v prípade, že táto osoba je oprávneným používateľom;



vyhotovovať viacnásobné kópie materiálov Gale Virtual Reference Library: Art s cieľom
ich poskytnúť iným osobám v rámci organizácie odberateľa (a to či už vo vytlačenej
podobe alebo v elektronickom formáte, alebo prostredníctvom prístupu k materiálom
uloženým na serveri), a to aj v prípade, že zamýšľaní príjemcovia sú oprávnenými
používateľmi;



komerčne využívať akékoľvek materiály, ktoré obsahujú archívny produkt.

Odberateľ a oprávnení používatelia môžu poskytovať neúplné výťahy z materiálov Gale
Virtual Reference Library: Art a z archívnych materiálov pod podmienkou, že:


poskytovanie sa uskutočňuje len na vzdelávacie alebo výskumné účely, v nijakom
prípade nie na komerčné zámery;



poskytovanie na iný účel má len príležitostný charakter, ako napríklad zapracovanie
ilustrácie v študentskej práci alebo vo vedeckom článku, v učebnici alebo v písomnej
skúške;



každý použitý materiál z tohto EIZ bude vybavený jasným a zreteľným textom
s odkazom na zdroj a predplatiteľskú službu;



do jednej práce (napríklad článku, učebnice alebo písomnej práce) je možné použiť
najviac tri výťahy z materiálov Gale Virtual Reference Library: Art či z archívnych
materiálov.

Využívanie materiálov z Gale Virtual Reference Library: Art výlučne na vzdelávacie účely (týka
sa akademických inštitúcií a škôl). Každý oprávnený používateľ môže na interné vzdelávacie
účely odberateľa a osobné nekomerčné použitie oprávneného používateľa sťahovať,
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zobrazovať, nazerať a tlačiť jednotlivé výtlačky výťahov z materiálov obsiahnutých v Gale
Virtual Reference Library: Art. Pedagogický personál môže do svojich učebných materiálov
zaradiť (či už v tlačenej podobe alebo ako súčasť virtuálneho výučbového prostredia alebo
organizovaného výučbového prostredia) linky na materiály, ktoré sú v rámci Gale Virtual
Reference Library: Art k dispozícii. Oprávnení používatelia môžu tieto linky využívať na
identifikáciu a prístup k príslušným materiálom.
2.5

Používanie materiálov Gale Virtual Reference Library: Art výlučne na osobné výskumné účely
(týka sa verejných vedeckých knižníc a špecializovaných vedeckých knižníc). Každý
oprávnený používateľ môže pre svoje osobné výskumné účely sťahovať, zobrazovať,
prezerať a tlačiť jednotlivé výtlačky výťahov z materiálov obsiahnutých v Gale Virtual
Reference Library: Art.

2.6

Používanie archívnych materiálov výlučne na vzdelávacie a výskumné účely (týka sa
akademických inštitúcií, škôl, verejných vedeckých knižníc a špecializovaných vedeckých
knižníc). Odberateľ môže archívne materiály kopírovať, ukladať/uchovávať, používať
a pozmeňovať buď sám, alebo môže svojím oprávneným používateľom povoliť kopírovanie,
ukladanie/uchovávanie, používanie a pozmeňovanie archívnych materiálov s podmienkou, že:

3
3.1



každý oprávnený používateľ archívne materiály kopíruje, ukladá/uchováva, používa
a pozmeňuje len na interné vzdelávacie alebo výskumné účely odberateľa, alebo na
svoje osobné vzdelávacie alebo výskumné účely;



ani odberateľ, ani jeho oprávnení používatelia archívne materiály komerčne nijakým
spôsobom nevyužívajú;



okrem prípadov, ktoré výslovne uvádzajú tieto všeobecné zmluvné podmienky, ani
odberateľ a jeho oprávnení používatelia neposkytujú archívne materiály nikomu, kto nie
je oprávneným používateľom odberateľa;



odberateľ neprenáša, neodstupuje ani sekundárne nevydáva povolenia udelené
v zmluve a v týchto všeobecných zmluvných podmienkach, neprenáša softvérový
komponent archívneho produktu na disketu, pevný disk, magnetickú pásku alebo iné
pamäťové médium, vedome nepovoľuje použitie archívneho produktu na zariadení,
vybavení, hardvérovom vybavení alebo na systéme, ktorý by umožnil kopírovanie
celého archívneho dokumentu.

EIZ ProQuest Central – ďalej ako „ProQuest Central“
Odberateľ a oprávnení používatelia sú oprávnení používať EIZ ProQuest Central pre svoj
interný výskum alebo na vzdelávacie účely takto:


zobrazovať a používať informácie obsiahnuté v ProQuest Central na vzdelávacie,
vedecké alebo výskumné účely vrátane využitia na demonštračné účely, vysvetľovanie,
príklady, komentovanie, kritizovanie, učenie, výskum alebo analýzu;



sťahovať alebo vytvárať tlačené výpisy z rozumne primeraného množstva článkov alebo
iných prác obsiahnutých v ProQuest Central, pokiaľ je každá takáto práca stiahnutá
priamo z online databázy systému, pričom sa o každej takejto vytlačenej alebo
digitálnej kópii zaregistruje v online systéme záznam. Akékoľvek ďalšie rozmnožovanie
a šírenie takýchto kópií, ako aj sťahovanie a elektronické uchovávanie materiálov
získaných z ProQuest Central sa môže robiť iba na interné alebo na osobné potreby
odberateľa a oprávnených používateľov v súlade s doktrínami „rozumného využívania“.
Sťahovanie celého ProQuest Central alebo jeho častí systematicky a pravidelne alebo s
cieľom vytvoriť kompletnú zbierku alebo podskupinu materiálov ProQuest Central je
prísne zakázané, či už by bola takáto zbierka v elektronickej alebo tlačenej podobe;
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3.2

3.3

4
4.1



články alebo iné práce obsiahnuté v ProQuest Central môže odberateľ alebo ním určení
oprávnení používatelia uchovávať v elektronickom archívnom systéme študijných
materiálov za podmienky, že takéto ich využitie má aj trvalé prepojenie s ProQuest
Central, pričom sa na online platforme ProQuest Central vždy zaznamená, keď si
študent prezerá takúto prácu v elektronickom archívnom systéme študijných
materiálov;



výpožičky materiálov získaných z ProQuest Central medzi rôznymi knižnicami sú
povolené za podmienky, že takáto výpožička sa robí v takom množstve, aby to
nenahrádzalo fakt, že by si prijímajúca knižnica mala objednať vlastné predplatné na
ProQuest Central alebo kúpiť základné práce (napr. noviny, časopis alebo knihu), a tak,
že odberateľ a ním určení oprávnení používatelia splnia akékoľvek špecifické podmienky
nastolené špecifickými poskytovateľmi obsahu alebo osobami udeľujúcimi licencie.
Výpožičky medzi knižnicami sú obmedzené len na jednu tlačenú kópiu špecificky
vyžiadanej dizertácie, knihy alebo brožúry požičanej v jednom časovom úseku;



poskytnúť kolegovi z tretej strany minimálne, nepodstatné množstvo materiálov
získaných z ProQuest Central pre jeho osobnú potrebu alebo na vedecké, vzdelávacie
alebo výskumné účely vo forme vytlačenej alebo elektronickej za podmienky, že toto
využívanie nepresiahne také množstvo, ktoré by si už vyžadovalo, aby si prijímateľ
alebo jeho inštitúcia mali objednať vlastné predplatné na ProQuest Central;



stiahnuť si MARC-ovské záznamy produktov ProQuest do vlastného online katalógu
verejného prístupu (OPAC) obsahujúceho ich knižničný majetok za podmienky, že
takéto nahrávky nebudú nahrané do zdieľaných online katalógových systémov, ako je
WorldCat, bez predchádzajúceho písomného súhlasu ProQuest.

Odberateľ a oprávnení používatelia ProQuest Central nesmú:


používať automatické vyhľadávanie na systémoch ProQuestu s výnimkou
nezaťažujúcich združených vyhľadávacích služieb. Dolovanie údajov (Data mining) je
zakázané;



s výnimkami stanovenými v týchto podmienkach ďalej šíriť materiály, ktoré nadobudli
z ProQuest Central, ani povoliť žiadne ďalšie využitie, ktoré by porušilo autorské práva
alebo iné vlastnícke práva ProQuestu a jej osôb udeľujúcich licencie;



využívať ProQuest Central na to, aby vytvárali produkty alebo vykonávali služby, ktoré
sú konkurenciou alebo inak narušujú produkty ProQuestu a osôb udeľujúcich licencie;



extrahovať alebo iným spôsobom využiť profily vedcov na účely hromadného e-mailu
alebo na podobné marketingové účely; údaje obsiahnuté v profiloch vedcov v rámci
ProQuest Central sú určené na uľahčenie výskumu a spolupráce medzi kolegami.

Oprávnenými používateľmi sa na účely prístupu do ProQuest Central a jeho využívanie
rozumejú iba: (1) Pre verejné vedecké alebo špecializované vedecké knižnice: personál
knižnice, registrovaní čitatelia s platným čitateľským preukazom; (2) Pre školy a ďalšie
akademické inštitúcie: riadne zaregistrovaní študenti v danom období, personál fakulty/fakúlt,
štipendisti na stáži; a (3) Pre ostatné typy organizácií: zamestnanci CVTI SR, ako aj dočasní
pracovníci odberateľov, kým pre odberateľov plnia pracovné povinnosti v rámci svojich úloh
alebo zamestnania.
EIZ Knovel Library (ďalej ako „Knovel“ alebo ako „licencovaný produkt“)
Odberateľ a oprávnení používatelia sú oprávnení vstupovať do EIZ Knovel a na výkon
nasledujúcich práv:

Strana 7 z 17

Všeobecné zmluvné podmienky CVTI SR pre prístup a využívanie EIZ v rámci projektu
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k elektronickým informačným zdrojom

4.2

4.3

4.4

5
5.1



vyhľadávanie v Knovel, ich prezeranie a prehľadávanie;



tlačenie a sťahovanie výsledkov vyhľadávania z Knovel v primeranom množstve za
predpokladu, že použitie týchto výsledkov nebude znamenať alebo nebude mať za
následok komerčnú distribúciu, že bude obmedzené len na oprávnených používateľov
a bude v súlade so všetkými medzinárodnými zákonmi na ochranu autorských práv.

Ak nie je v tejto časti výslovne uvedené inak, licencovaný produkt nemôže byť použitý
(priamo alebo nepriamo) na žiaden z nasledujúcich účelov:


rozsiahle alebo systematické kopírovanie;



akákoľvek ďalšia distribúcia, ďalší predaj alebo sublicencovanie vrátane poskytovania
formou služby za úhradu (fee-for service);



systematické dodávanie alebo distribúcia iným než oprávneným používateľom
v akejkoľvek forme;



systematické alebo rozsiahle uchovávanie licencovaných produktov.

Odberateľ a oprávnení používatelia nemôžu:


pozmeňovať, upravovať, transformovať, prekladať licencované produkty alebo na ich
základe vytvárať odvodenú prácu, alebo ich inak používať spôsobom, ktorý by
znamenal porušenie autorských alebo iných vlastníckych práv. Copyright, iné
upozornenia alebo vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti, ktoré sa nachádzajú
v licencovaných produktoch, sa nemôžu žiadnym spôsobom odstraňovať, zakrývať
alebo pozmeňovať;



uplatňovať „reverzné inžinierstvo“ (reverse engineering), dekompilovať alebo
demontovať softvér, ktorý je súčasťou licencovaných produktov. No ak súd určí, že
odberateľ takéto právo má podľa miestnych zákonov a nemožno sa ho zrieknuť, toto
právo sa bude uplatňovať výlučne na štúdium vecí, ako je napr. interoperabilita,
a nepoužije sa spôsobom, ktorý by negatívne ovplyvnil obchodnú hodnotu
licencovaných produktov.

Oprávnenými používateľmi sa na účely prístupu do Knovel a jeho využívania považujú
nasledujúce osoby: relevantní vedeckí, výskumní a technicko-organizační pracovníci, ktorí sú
u odberateľa riadne zamestnaní alebo sú k nemu nejakým spôsobom pridružení; a nezávislí
zmluvní partneri konajúci ako vedeckí alebo technicko-organizační pracovníci. Knovel môžu
zamestnanci a pridružení členovia odberateľa využívať len na miestach schválených CVTI SR.
Joint ventures, zmluvní partneri a externí konzultanti môžu pristupovať do Knovel len po
schválení CVTI SR.
EIZ IEEE/IET Electronic Library (IEL) – ďalej ako „IEL“
Odberateľ a oprávnení používatelia sú oprávnení využívať EIZ IEL a na výkon nasledujúcich
práv:


vstupovať do IEL, prehľadávať a prezerať IEL;



sťahovať a tlačiť jednotlivé články IEL na vedecké alebo výskumné účely;



vyhotoviť primeraný počet kópií vytlačeného článku na vedecké alebo výskumné účely;



zasielať oprávneným používateľom a ďalším odkazy na jednotlivé články, nie však
obsah týchto článkov;



sprístupniť až dvadsaťpäť (25) článkov na účely digitálneho prístupu
k vzdelávaciemu materiálu na zabezpečenej webovej stránky odberateľa za
predpokladu, že odberateľ najmenej 30 dní vopred písomne oznámi
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vydavateľovi/dodávateľovi EIZ, ktoré články chce sprístupniť, a odstráni ich do
deväťdesiatich (90) dní po skončení kurzu.
5.2

Ak nie je v tejto časti výslovne uvedené inak, odberateľ a oprávnení používatelia IEL
nesmú:


vo veľkom rozsahu a systematicky sťahovať, reprodukovať alebo ďalej rozširovať IEL
alebo akékoľvek periodikum alebo jeho jednotlivý výtlačok zahrnutý do IEL;



elektronicky rozširovať prostredníctvom e-mailu alebo iným spôsobom akýkoľvek článok
z IEL;



skracovať, upravovať, prekladať alebo vytvárať akékoľvek dielo odvodené od
dokumentov získaných z IEL bez predchádzajúceho písomného súhlasu
vydavateľa/dodávateľa;



zobrazovať alebo inak sprístupniť akékoľvek informácie o IEL iným osobám ako
oprávneným používateľom;



poskytovať, prenajímať, najímať, udeľovať licenciu, poskytnúť podlicenciu, postupovať
alebo prevádzať akékoľvek práva udelené k IEL vrátane, právo prístupu k IEL na účely
dodávania dokumentov na základe spoplatnenej služby alebo inej podobnej služby,
ktorá je svojou povahou podobná komerčným účelom;



akýmkoľvek spôsobom odstraňovať, urobiť nejasným alebo upravovať doložky o
autorských právach, alebo iné poznámky alebo doložky, ktoré sú uvedené pri článku
alebo v iných dokumentoch v IEL.

5.3

Odberateľ berie na vedomie, že vydavateľ IEL, spoločnosť The Institute of Electrical and
Electronics Engineers, Incorporated, poskytuje prostredníctvom emailu, telefónu alebo faxu
zákaznícky servis, a to v pracovnom čase (pondelok až piatok od 8:30 do 17:00 východného
času USA, okrem sviatkov USA) na reklamácie, riešenie technických problémov či
zodpovedanie všeobecných dotazov: telefón: +18007014333 (USA/Kanada), +17329810060
(medzištátne hovory), fax: +17329819667, e-mail: onlinesupport@ieee.org.

5.4

Oprávnenými používateľmi sa na účely prístupu do IEL a jeho využívania rozumejú osoby,
ktoré sú v určitom vzťahu k odberateľovi ako študenti a zamestnanci odberateľa či
fakulty/fakúlt odberateľa, oprávnení používatelia fyzicky prítomní v priestoroch/knižnici
odberateľa alebo iné osoby, ktorým spoločnosť The Institute of Electrical and Electronics
Engineers, Incorporated, podľa svojho vlastného uváženia a na žiadosť CVTI SR písomne
umožnila prístup k IEL.

5.5

Odberateľ je povinný oznámiť CVTI SR ku dňu uzatvorenia zmluvy medzi odberateľom
a CVTI SR zoznam platných IP adries oprávnených používateľov; odberateľ je oprávnený
aktualizovať zoznam IP adries, a to doručením nového zoznamu CVTI SR. Odberateľ bude na
žiadosť CVTI SR spolupracovať so spoločnosťou The Institute of Electrical and Electronics
Engineers, Incorporated, pri implementácii dodatočných ochranných opatrení odôvodnene
požadovaných zo strany spoločnosti The Institute of Electrical and Electronics Engineers,
Incorporated. Odberateľ vyhlasuje a zaručuje sa, že zoznam poskytnutých IP adries je presný
a platný a že vyvinie maximálne úsilie na dostatočné zabezpečenie zabránenia prístupu k IEL
iným osobám než oprávneným používateľom.

6

EIZ Web of Knowledge – Current Contents Connect (Life Sciences, Clinical Medicine,
Agriculture, Biology and Environmental Sciences, Physical, Chemical & Earth Sciences,
Engineering, Computing and Technology, Social and Behavioral Sciences, Arts &
Humanities), EIZ Web of Knowledge – Journal Citation Reports (Science Edition,
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Social Science Edition), EIZ Web of Knowledge – Essential Science Indicators, EIZ
Web of Knowledge – MEDLINE, EIZ Web of Knowledge – Web of Science (Science
Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Index,
Conference Proceedings Citation Index-Science, Conference Proceedings Citation IndexSocial Science and Humanities, Book Citation Index) – ďalej ako „EIZ TR“
6.1

Odberateľ a oprávnení používatelia sú oprávnení pristupovať k EIZ TR a na výkon
nasledujúcich práv:


vstupovať do EIZ TR, prehľadávať a prezerať, sťahovať a tlačiť obsah EIZ TR (ale nie
všetky alebo takmer všetky záznamy) pre odôvodnenú potrebu odberateľa a
oprávnených používateľov na ich prácu alebo na vnútorné obchodné účely
odberateľa;



distribuovať obsah databázy oprávneným používateľom, ktorí majú podobné práva
na nezávislý prístup do EIZ TR;



distribuovať nepodstatnú časť obsahu EIZ TR tretím osobám ako ukážku
na ilustratívne alebo demonštratívne účely;



distribuovať zmenšenú, špecificky významnú časť obsahu EIZ TR pre interakciu s (i)
vládnymi regulačnými agentúrami, (ii) tretími osobami na účely prezentácie
odberateľa alebo na účely pomoci odberateľovi počas sporu alebo iného procesu
alebo vymáhania duševných práv v súvislosti s produktmi alebo službami odberateľa;



použiť literatúru a abstrakt z EIZ TR na účely vyhľadávania publikácií, pričom nesmú
byť použité na komerčné účely alebo predaj;



použiť nepodstatnú časť obsahu EIZ TR v interných správach, ktoré sú vo vlastníctve
odberateľa, za predpokladu, že také správy sú určené len na interné potreby.

6.2

Na účely predchádzajúceho článku 3.1 sa nepodstatnou časťou EIZ TR rozumie taká časť,
ktorá (i) nemá nezávislú komerčnú hodnotu, (ii) nemôže byť použitá adresátom ako náhrada
za akúkoľvek službu poskytovanú spoločnosťou THOMSON REUTERS alebo ich pobočkami,
alebo (iii) nie je pravidelne alebo systematicky aktualizovaná (update).

6.3

Odberateľ a oprávnení používatelia nesmú:


používať, kopírovať, upravovať, prekladať, rozoberať, dekompilovať, poskytovať
podlicencie, predávať alebo distribuovať akýkoľvek dokument z EIZ TR iným spôsobom
a v inom rozsahu, ako je povolené zmluvou uzatvorenou medzi odberateľom a CVTI SR
a týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami;



uchovávať stiahnuté alebo vytlačené záznamy z EIZ TR na čas dlhší ako tri mesiace;



vytvárať odvodené elektronické informačné zdroje,
všetkých alebo niektorých dokumentov získaných
používať dokumenty získané z EIZ TR v akomkoľvek
internej databázy na vnútorné účely odberateľa,
zamestnanci;



používať obsah EIZ TR na zdieľanie formou vzdialeného prístupu alebo iným spôsobom
ako benefit pre tretiu osobu;



používať dokumenty z EIZ TR v rozpore s udelenou licenciou;



sprístupniť prihlasovacie údaje akejkoľvek tretej strane alebo umožniť tretej strane
použiť prihlasovacie údaje k prístupu do EIZ TR;



zamedziť prístup do EIZ TR, urobiť neautorizované zmeny EIZ TR či inak ohrozovať EIZ
TR, či už použitím malware (počítačového programu určeného na vniknutie do
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počítačového systému alebo poškodenie počítačového systému) alebo iným spôsobom,
brániť komunikácii ostatných oprávnených používateľov EIZ TR alebo falšovať pôvod
odberateľa či oprávneného používateľa, ako aj pokúsiť sa urobiť to, čo bolo uvedené
v tomto ustanovení;

6.4

7
7.1

7.2



používať obsah EIZ TR na akékoľvek protiprávne alebo poškodzujúce účely alebo
publikovať, distribuovať, rozosielať, získavať alebo šíriť nactiutŕhajúce, škodlivé,
obscénne alebo iné protiprávne materiály, alebo hroziť, obťažovať, stopovať,
zneužívať, rozosielať spamy alebo iným spôsobom porušovať práva iných osôb;



používať obsah EIZ TR na akékoľvek liečebné diagnózy alebo návody na liečbu, alebo
vytvárať zoznam, ktorý by mohol byť použitý ako obchodovateľný inštrument
s charakterom cenného papiera;



redistribuovať akýkoľvek dokument z EIZ TR akémukoľvek konkurentovi spoločnosti
THOMSON REUTERS alebo jej dodávateľom.

Oprávnenými používateľmi sa na účely prístupu do EIZ TR a na jeho využívanie rozumejú
zamestnanci alebo členovia odberateľa. Zamestnancom alebo členom odberateľa sa
rozumejú jeho zamestnanec, bežný študent alebo plnoprávny člen fakulty a ďalšie osoby,
ktoré nie sú zamestnancami, študentmi či členmi fakulty, ale sú oprávnení na príležitostný
prístup do informačných systémov odberateľa z počítačov umiestených v knižnici/knižniciach
odberateľa. Na vylúčenie pochybností sa výslovne ustanovuje, že oprávnení používatelia
na príležitostný prístup do informačných systémov odberateľa z počítačov umiestených
v knižnici odberateľa nie sú oprávnení na vzdialený prístup do EIZ TR.
EIZ ACM / Association for Computing Machinery – ďalej ako „ACM“
Odberateľ a oprávnení používatelia sú oprávnení pristupovať k EIZ ACM a na výkon
nasledujúcich práv:


vstupovať do ACM, prehľadávať a prezerať ACM, sťahovať obsah ACM. Sťahovanie
a tlačenie dokumentov sa obmedzuje pre potreby odberateľa a oprávnených
používateľov, pokiaľ spoločnosť Association for Computing Machinery neudelí písomný
súhlas na iné použitie;



sťahovať, tlačiť a kopírovať články z ACM na ich použitie v súvislosti s pokynmi
vyučujúcich a na súvisiace vzdelávacie účely;



zaobstarať digitálnu kópiu alebo výtlačok jednotlivých článkov, ktoré sú obsiahnuté
v ACM, ak nie sú také kópie obstarávané alebo rozširované v záujme zisku alebo
z komerčných dôvodov a ak budú všetky také kópie obsahovať doložku o autorských
právach Association for Computing Machinery;



zhromažďovať a rozširovať odkazy na diela v ACM.

Odberateľ a oprávnení používatelia pri používaní ACM nesmú:


distribuovať či sprístupňovať prístup do ACM na akékoľvek komerčné účely;



skracovať, upravovať, prekladať alebo vytvárať akékoľvek dielo odvodené od
dokumentov získaných z ACM;



akýmkoľvek spôsobom odstraňovať, znejasňovať alebo upravovať doložky o autorských
právach, ako aj iné poznámky alebo doložky, ktoré sú uvedené v článku alebo v iných
dokumentoch v ACM;



publikovať jednotlivé články, ktoré sú obsiahnuté v ACM, alebo ich zverejniť na iných
serveroch, alebo ich rozšíriť bez predchádzajúceho výslovného súhlasu zo strany
Association for Computing Machinery;
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zhotovovať kópie vo veľkom rozsahu zo všetkých alebo podstatných častí ACM;



používať roboty alebo systémy na báze umelej inteligencie na sťahovanie z ACM či na
iné využívanie ACM. Prístup do ACM môže byť zo strany Association for Computing
Machinery zamedzený v prípade, ak sa zistí, že dochádza k systematickému sťahovaniu
z ACM.

7.3

Oprávnenými používateľmi na účely prístupu do ACM a jeho využívania sú (1) študenti
odberateľa, (2) študenti fakulty/fakúlt odberateľa, (3) zamestnanci odberateľa, (4)
registrovaní používatelia odberateľa a oprávnení používatelia fyzicky prítomní v knižnici
odberateľa.

7.4

Odberateľovi bude poskytnutý globálny prístup na základe overenia jeho IP adresy.
Odberateľ odovzdá CVTI SR priebežne aktualizovaný úplný zoznam IP adries, z ktorých sa
bude pristupovať do ACM, a/alebo tých, ktoré bude odberateľ používať v súvislosti so
samoobslužným webovým portálom založeným na IP.

8
8.1

8.2

EIZ SpringerLink – ďalej ako „SpringerLink“
Odberateľ a oprávnení
a na výkon týchto práv:

používatelia

sú

oprávnení

pristupovať

k EIZ

SpringerLink



vstupovať do SpringerLink, prehľadávať a prezerať ho, sťahovať, tlačiť a ukladať
jednotlivé články či knižné kapitoly, a to na školské účely, vzdelávacie a osobné
použitie, a na taký čas, aký zodpovedá právnej úprave medzinárodných autorských
práv;



zhotovovať kópie a ukladať kópie jednotlivých článkov je povolené iba v primeranom
počte; kopírovanie a ukladanie celých časopisov, kníh či iných publikácií je zakázané;



posielať jednotlivé články kolegom, s ktorými oprávnený používateľ spolupracuje na
výskume mimo univerzity, je možné výhradne na účely nekomerčnej vedeckej
komunikácie;



využiť v rozumnej miere časť dokumentácie získanej zo SpringerLink na účely prípravy
na vyučovanie alebo na prípravu iných vzdelávacích materiálov, ale iba pre použitie
v spojení so školským vyučovaním;



elektronická forma dokumentov môže byť použitá ako zdroj pre medziknižničnú
výpožičku, pričom články môžu byť z databázy vytlačené a tieto tlačené kópie môžu byť
doručené poštou, faxom alebo obdobným spôsobom akademickým, výskumným alebo
iným nekomerčným knižniciam na základe požiadavky medziknižničnej výpožičnej
služby. Požiadavky od spoločností podnikajúcich s cieľom dosiahnutia zisku alebo
priamo od jednotlivcov nemôžu byť za odplatu. Dokumenty prenášané týmto spôsobom
musia obsahovať poznámku o autorských právach a musia byť v súlade s príslušnými
právnymi predpismi.

Odberateľ a oprávnení používatelia pri používaní SpringerLink nesmú:


upravovať, adaptovať, prepracovávať, prekladať alebo vytvárať akékoľvek odvodené
dielo v akejkoľvek podobe z materiálov alebo zahrnujúce materiály získané z
SpringerLink, alebo použiť také materiály akýmkoľvek spôsobom, ktorý porušuje
autorské práva alebo iné vlastnícke práva na materiál;



akýmkoľvek spôsobom odstraňovať, znejasňovať alebo upravovať doložky o autorských
právach, vlastníckych právach, ochrannej známke alebo iné poznámky, ktoré sú
uvedené v materiáloch obsiahnutých v SpringerLink;
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zverejňovať kompletné články, kapitoly, časopisy či knihy na webových stránkach
oprávnených používateľov či webových stránkach odberateľa;



podstatným spôsobom alebo systematicky reprodukovať materiály (či už priamo alebo
nepriamo) na komerčné i neziskové použitie, za odplatu i bezplatne;



znovu rozširovať, predávať či poskytovať podlicencie akýmkoľvek spôsobom vrátane
služby za odplatu;



systematicky ponúkať alebo rozširovať jednotlivé alebo viacpočetné kópie v akejkoľvek
forme komukoľvek inému ako oprávneným používateľom;



rozširovať akúkoľvek časť materiálov prostredníctvom inej ako zabezpečenej siete
odberateľa;



hromadne rozširovať alebo reprodukovať elektronické alebo tlačené kópie materiálov
na predajné a/alebo propagačné účely.

8.3

Použitie materiálov alebo akejkoľvek ich časti získaných zo SpringerLink za odplatu
predajom, prevodom alebo iným obdobným spôsobom podlieha výslovnému písomnému
súhlasu spoločnosti Springer Science and Business Media BV.

8.4

Oprávnenými používateľmi sa na účely prístupu do SpringerLink a jeho využívania rozumejú
iba zamestnanci odberateľa, fakulty/fakúlt odberateľa, registrovaní používatelia
knižnice/knižníc odberateľa, pedagogický zbor a študenti, ktorí sú v oficiálnom vzťahu
s odberateľom vrátane osôb fyzicky prítomných v knižnici/knižniciach odberateľa
používajúcich IP adresu odberateľa. Oprávnenými používateľmi môžu byť aj také osoby,
ktoré sú prihlásené zo vzdialeného miesta alebo školských zariadení odberateľa, pričom musí
ísť o zamestnancov odberateľa, fakulty/fakúlt odberateľa, registrovaných používateľov
knižnice/knižníc odberateľa, učiteľský zbor a študentov, ktorí sú v oficiálnom vzťahu
s odberateľom.

9
9.1

EIZ Wiley InterScience – ďalej ako „Wiley InterScience“
Odberateľ a oprávnení používatelia sú oprávnení vstupovať do EIZ Wiley InterScience a na
výkon nasledujúcich práv:


vstupovať do Wiley InterScience a pristupovať k všetkým textom a iným materiálom
publikovaným vo Wiley InterScience, ako aj pristupovať k všetkým dostupným
prehľadom obsahu, abstraktom jednotlivých článkov, zhrnutiam kapitol a k pridruženým
internetovým stránkam pre všetky elektronické produkty vo Wiley InterScience;



sťahovať, prehľadávať a prezerať, zobrazovať, kopírovať a ukladať na pevný disk
alebo na iné pamäťové médium, alebo ukladať a tlačiť jednotlivé kópie jednotlivých
článkov, kapitol či záznamov na osobné použitie oprávnených používateľov, školský,
vzdelávací alebo vedecký výskum; oprávnení používatelia môžu také materiály
poskytovať kolegom, ktorí nie sú považovaní za oprávnených používateľov, vytlačené
alebo v elektronickej podobe, na ich osobné použitie alebo školský, vzdelávací alebo
vedecký výskum alebo profesijné použitie, avšak v žiadnom prípade nie na účely
predaja alebo akéhokoľvek iného komerčného zamerania;



použiť s náležitou starostlivosťou čísla, tabuľky a krátke výňatky z jednotlivých článkov,
kapitol alebo iných záznamov pre vlastné výskumné, školské alebo vzdelávacie práce,
ako sú knihy alebo články;



vytvoriť si stránku s vlastným profilom, ktorá im umožní vytvárať súbory dát alebo
odkazov na články, kapitoly a materiály, ktoré ich zaujímajú, a použiť také kritériá
následne na vyhľadávanie; v takom prípade si však oprávnený používateľ musí zvoliť
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a zaregistrovať svoje používateľské meno a heslo, ktoré musí držať v tajnosti a nesmie
ho dať nikomu inému;

9.2

9.3



vytvárať odkazy na Wiley InterScience zo záznamov verejne prístupného online
katalógu, katalógov knižnice, lokálne zdieľaných databáz alebo webových stránok
knižnice za predpokladu, že tieto odkazy odberateľ spravuje v zabezpečenej sieti a
v dôsledku toho nedôjde k prístupu k materiálom z Wiley InterScience zo strany iných
osôb ako oprávnených používateľov a nebudú použité v súlade s akoukoľvek platenou
alebo komerčnou službou alebo na akékoľvek iné komerčné použitie;



oprávnení používatelia, ktorí sú členmi fakulty/fakúlt alebo pedagogického zboru, môžu
sťahovať a tlačiť viacpočetné kópie materiálov získaných z Wiley InterScience na účely
prípravy podkladov na vyučovanie alebo virtuálne vyučovanie, na účely ich distribúcie
študentom odberateľa, a to zdarma alebo iba za úhradu nákladov. Materiály získané
z Wiley InterScience môžu byť tiež uložené v elektronickej podobe v zabezpečených
elektronických súboroch na účely sprístupnenia zo strany oprávnených používateľov,
ktorí sú študenti odberateľa, ako časť ich študijnej práce;



dokumenty získané z Wiley InterScience môžu byť zo strany knižnice odberateľa
použité na požiadanie v rámci medziknižničnej výpožičnej služby, pričom články môžu
byť z Wiley InterScience vytlačené a tieto tlačené kópie môžu byť inej knižnici doručené
poštou, faxom alebo v elektronickej podobe, a to na účely výskumu alebo súkromného
štúdia. Elektronická kópia musí byť inej knižnici dodaná zabezpečeným elektronickým
spôsobom, alebo musí byť vymazaná prijímajúcou knižnicou bezprostredne po tom, ako
bol dokument vytlačený v papierovej podobe.

Odberateľ a oprávnení používatelia pri využívaní Wiley InterScience nesmú:


kopírovať, rozširovať alebo inak reprodukovať či predávať materiály získané z Wiley
InterScience;



ukladať materiály získané z Wiley InterScience v akejkoľvek forme alebo podobe
v systéme vyhľadávania informácií;



predávať či poskytovať materiály získané z Wiley InterScience priamo alebo nepriamo
na použitie v akejkoľvek platenej službe, ako je dodávanie dokumentov na použitie
akýmkoľvek informačným sprostredkovateľom alebo na systematické rozširovanie, či už
na komerčné alebo neziskové účely, za poplatok či zadarmo;



akýmkoľvek spôsobom odstraňovať, urobiť nejasnými alebo upravovať doložky o
autorských právach, vlastníckych právach, ochrannej známke alebo inej poznámke,
ktoré sú uvedené vo Wiley InterScience;



začleniť materiály získané z Wiley InterScience do iných materiálov alebo iným
spôsobom vytvoriť odvodené dielo v akékoľvek podobe; krátke citáty na účely
komentárov, kritiky alebo obdobné školské účely zakázané nie sú;



akýmkoľvek spôsobom obmedzovať alebo znemožňovať iným
používateľom prístup do databázy Wiley InterScience alebo jej použitie;



začleniť akýkoľvek materiál z Wiley InterScience do akejkoľvek inštitucionálnej alebo
inej úschovy.

oprávneným

Oprávnenými používateľmi sa na účely prístupu do databázy Wiley InterScience a jej
využívania rozumejú členovia fakulty/fakúlt, študenti, vedeckí pracovníci, pedagogický zbor,
knihovníci, registrovaní používatelia knižnice/knižníc, vedúci pracovníci a zamestnanci
odberateľa alebo zmluvné strany vo zmluvnom vzťahu s odberateľom, za predpokladu, že
tieto zmluvné strany boli informované a súhlasili s podmienkami použitia a prístupu do Wiley
InterScience prostredníctvom zabezpečenej siete odberateľa. Návštevám širokej verejnosti
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alebo podnikateľského prostredia môže odberateľ umožniť prístup do Wiley InterScience
z vybraných terminálov odberateľom kontrolovaných IP adries. Vybrané terminály musia byť
fyzicky umiestnené v knižniciach alebo iných obdobných priestoroch a priamo kontrolované
odberateľom.
10 EIZ ScienceDirect – ďalej ako „ScienceDirect“
10.1 Odberateľ a oprávnení používatelia sú oprávnení pristupovať do EIZ ScienceDirect
a na výkon nasledujúcich práv:


vstupovať do ScienceDirect, vyhľadávať a prezerať obsah ScienceDirect;



tlačiť a sťahovať primerané množstvo obsahu ScienceDirect;



začleňovať odkazy na databázy do intranetu a internetových stránok odberateľa;



vstupovať, vyhľadávať, prezerať, tlačiť a sťahovať také články z časopisov a kapitoly
z kníh online služby, ktoré sú súčasťou obsahu ScienceDirect, s 24-hodinovým
intervalom medzi prístupmi k vybranému článku alebo vybranej kapitole;



začleňovať odkazy na ScienceDirect do elektronických kurzov na použitie spojené
s vyučovaním ponúkaným odberateľom a na akademické účely.

10.2

Oprávnení používatelia môžu poskytovať jednotlivé články z časopisov a kapitoly z kníh
zo ScienceDirect iným oprávneným používateľom a tretím stranám na ich vedecké alebo
výskumné účely.

10.3

Odberateľ môže tlačiť a poskytovať články z časopisov a kapitoly z kníh z obsahu
ScienceDirect za predpokladu, že ide o medziknižničné výpožičky a že požadovaný článok či
kapitola budú dodané zabezpečeným elektronickým prevodom, napríklad použitím systému
Ariel alebo jeho ekvivalentom, ktorým bude elektronický súbor zmazaný bezprostredne po
vytlačení.

10.4 Odberateľ a oprávnení používatelia nesmú:


skracovať, upravovať, prekladať alebo vytvárať akékoľvek dielo odvodené z obsahu
ScienceDirect bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľa, s výnimkou
rozsahu nevyhnutného na zobrazenie na monitoroch oprávnených používateľov;



akýmkoľvek spôsobom odstraňovať, znejasňovať alebo upravovať doložky o autorských
právach alebo iné poznámky alebo doložky uvedené v ScienceDirect;



podstatne alebo sústavne rozmnožovať, uchovávať alebo prerozdeľovať obsah
ScienceDirect.

10.5 Oprávnenými používateľmi sa na účely prístupu do databázy ScienceDirect a jej využívania
rozumejú študenti denného alebo externého štúdia, zamestnanci fakulty, vedeckí pracovníci
a nezávislí zmluvní partneri odberateľa, ktorí sú na zozname IP adries dohodnutých
s odberateľom, registrovaní používatelia knižníc odberateľa.
10.6 Odberateľovi bude poskytnutý prístup na základe overenia jeho IP adresy a/alebo
používateľského mena a hesla a/alebo preneseného autorizovaného mechanizmu
požadujúceho aspoň dve overenia. Odberateľ môže umožniť vzdialený prístup iba
registrovaným používateľom zo Slovenskej republiky s predplatenými úkonmi na nekomerčné
účely prostredníctvom samostatných IP adries dohodnutých s odberateľom a/alebo
preneseného autorizovaného mechanizmu požadujúceho aspoň dve overenia. Každý
registrovaný používateľ knižníc je povinný podpísať registrovanú používateľskú zmluvu.

Strana 15 z 17

Všeobecné zmluvné podmienky CVTI SR pre prístup a využívanie EIZ v rámci projektu
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k elektronickým informačným zdrojom

11 EIZ SCOPUS – ďalej ako „SCOPUS“
11.1 Odberateľ a oprávnení používatelia sú oprávnení pristupovať do EIZ SCOPUS a na výkon
nasledujúcich práv:


vstupovať do SCOPUS, prehľadávať a prezerať jeho obsah;



tlačiť a sťahovať obmedzené množstvo článkov, výňatkov, záznamov alebo časti kapitol
z SCOPUS;



poskytovať články, výňatky, záznamy alebo časti kapitol iným
používateľom a tretím stranám na ich vedecké alebo výskumné účely.

oprávneným

11.2 Odberateľ musí, s ohľadom na dovolené použitie článkov, výňatkov, záznamov alebo časti
kapitol zo SCOPUS uviesť prameň, titul, autora a nakladateľa.
11.3 SCOPUS nesmie byť priamo ani nepriamo použitý na nasledujúce účely:


podstatné alebo systematické rozmnožovanie, ďalšiu distribúciu, vydanie alebo
poskytnutie podlicencie, a to žiadnym spôsobom vrátane použitia služby za úplatu;



akéhokoľvek dodávania
používateľovi;



podstatné alebo systematické uchovávanie obsahu SCOPUS.

a

distribúcie

komukoľvek

inému

ako

oprávnenému

11.4 Odberateľ nesmie:


ohrozovať SCOPUS robotmi alebo inými automatickými programami na sťahovanie, ani
zariadeniami, ktoré priebežne a automaticky vyhľadávajú, zaznamenávajú alebo
obnovujú akýkoľvek obsah prístupný online, s výnimkou prípadov výslovne uvedených;



spätne analyzovať, dekompilovať alebo rozoberať akýkoľvek softvér zahrnutý v
SCOPUS; v prípade, že súdy priznávajú také právo podľa miestneho právneho poriadku,
potom výkon tohto práva bude obmedzený výhradne na študijné účely a tieto činnosti
nesmú byť použité na ovplyvňovanie obchodnej hodnoty takého softvéru.

11.5 Odberateľ a oprávnení používatelia nesmú:


upravovať, prispôsobovať, pretvárať, prekladať alebo vytvárať akékoľvek odvodené
dielo založené na SCOPUS, alebo inak ho používať takým spôsobom, ktorý by mohol
narušiť autorské právo alebo iné vlastnícke oprávnenie;



akokoľvek odstraňovať, znejasňovať alebo upravovať doložky o autorských právach,
alebo iné poznámky a doložky uvedené v SCOPUS.

11.6 Oprávnenými používateľmi sa na účely prístupu do ESCOPUS a jeho využívania rozumejú
členovia fakulty/fakúlt (vrátane dočasných alebo výmenných členov počas trvania ich úloh),
študenti a absolventi vysokých škôl, zamestnanci, registrovaní používatelia a nezávislé
zmluvné strany rokujúce s fakultou alebo s jej zamestnancami, ktoré (i) sú oficiálne spojené
s odberateľom a sú zahrnuté do zoznamu IP adries dohodnutých s odberateľom, a (ii) majú
odberateľom povolený prístup ku SCOPUS prostredníctvom bezpečnej autentizácie.
11.7 Do SCOPUS môžu vstupovať a jeho obsah prehľadávať a prezerať príslušníci odbornej
verejnosti, ktorí majú oprávnenie odberateľa k fyzickému prístupu do jeho knižnice/knižníc, a
to iba prostredníctvom zariadení umiestených v knižnici/knižniciach odberateľa. Táto širšia
verejnosť má rovnaké práva a povinnosti ako oprávnení používatelia.
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11.8 Odberateľovi bude poskytnutý prístup na základe overenia jeho IP adresy a/alebo
užívateľského mena a hesla. Odberateľ poskytne CVTI SR zoznam IP adries, podľa potreby
aktualizovaný, z ktorých bude pristupovať do SCOPUS.
12 EIZ REAXYS – ďalej ako „REAXYS“
12.1 Odberateľ a oprávnení používatelia sú oprávnení pristupovať do EIZ REAXYS a na výkon
nasledujúcich práv:

12.2



vstupovať do databázy, vyhľadávať a prezerať obsah REAXYS;



tlačiť a sťahovať primerané množstvo obsahu REAXYS;



začleňovať odkazy na REAXYS do intranetu a na internetových stránkach odberateľa.

Odberateľ a oprávnení používatelia nesmú:


skracovať, upravovať, prekladať alebo vytvárať akékoľvek dielo odvodené od obsahu
REAXYS bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľa, s výnimkou rozsahu
nevyhnutného na jeho zobrazenie na monitoroch oprávnených používateľov;



akýmkoľvek spôsobom odstraňovať, urobiť nejasnými alebo upravovať doložky
o autorských právach alebo iné poznámky alebo doložky uvedené v REAXYS;



podstatne alebo sústavne rozmnožovať, uchovávať alebo prerozdeľovať obsah
REAXYS.

12.3 Oprávnenými používateľmi sa na účely prístupu do REAXYS a jeho využívania rozumejú
študenti denného alebo externého štúdia odberateľa, zamestnanci fakulty/fakúlt odberateľa,
vedeckí pracovníci odberateľa a jednotlivci používajúci počítačové zariadenia v knižniciach
odberateľa so súhlasom odberateľa.
12.4 Odberateľovi bude poskytnutý prístup na základe overenia jeho IP adresy a/alebo
používateľského mena a hesla a/alebo preneseného autorizovaného mechanizmu
požadujúceho aspoň dve overenia. Odberateľ poskytne CVTI SR zoznam IP adries, podľa
potreby aktualizovaný, z ktorých bude pristupovať do REAXYS.

...................................................................
Centrum vedecko-technických informácií SR
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
riaditeľ
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