
Postup pri odovzdávaní diela/diel 
do Fondu múzejno-pedagogických materiálov 

(ďalej len Fond)

1.) Všetky  materiály,  ktoré  sa  rozhodnete  darovať  do  Fondu,  doporučujeme  sústrediť  a
poskytnúť nám ich hromadne s jedinou Zmluvou o poskytnutí diela a licenčnou zmluvou.
Akékoľvek ďalšie darované diela budú musieť byť ošetrené novou zmluvou.

2.) Materiály je možné odovzdať  vo fyzickej aj digitálnej forme.  Spôsob odovzdania diel je
opísaný neskôr v tomto postupe (v bode 5).  Digitálne formy diel  budú zverejňované na
webovej stránke ZMS v rozsahu, aký určíte Vy v Zmluve (či udeľujete súhlas na zverejnenie
plného znenia,  alebo len  ukážky v  rozsahu max.  XY strán,  len  titulnej  strany,  alebo  si
neželáte zverejnenie  žiadnej ukážky). Doporučujeme preto dodať aj digitálnu formu diel,
kde  si  sami  určíte,  ktoré  strany  budú  zverejnené,  či  budú  v  plnom rozlíšení  alebo  len
náhľadové, či budú s vodotlačou Vášho múzea a pod.). Ak digitálnu verziu nedodáte, ale
zároveň udelíte licenciu na jeho digitálne použitie, oscanujeme dielo sami (samozrejme v
rozsahu, aký si zadáte). 

3.) Vypracujte prosím prílohu č. 1 k Zmluve o poskytnutí diela a licenčnej zmluve. Tu uveďte
všetky diela, ktoré sa rozhodnete darovať do Fondu a každé dielo bližšie špecifikujte. Závisí
od toho, či je dielo publikované, nepublikované, alebo je to doplnkový materiál k dielu.
Doporučujeme si skopírovať nasledovné odrážky do Prílohy k Zmluve:

a)  V prípade publikovaného diela (najmä knihy,  brožúry,  CD-rom a  iné)  je  nutné  uviesť
bibliografický odkaz s ISBN/ISSN:
 názov:
 autor (autori):
 vydavateľ:
 rok a miesto vydania:
 počet strán:
 ISBN/ISSN:
 typ dokumentu: napr.  publikácia/zborník/brožúra/vedecká práca/časopis/leporelo atď.
 stručný popis:
 počet exemplárov: (ktoré poskytujete do Fondu)
 typ licencie (rozsah diela) pre účely zverejnenia digitálnej verzie diela na webovej stránke

ZMS: (vyberte jednu z nasledovných možností)
 plné znenie
 len ukážka v rozsahu max. XY strán
 len titulná strana
 žiadna ukážka

 poskytnutá digitálna verzia diela: áno/nie 
(ak zadáte nie, dávate nám súhlas na oscanovanie diela a jeho zverejnenie v rozsahu podľa predošlej
odrážky)

b)  V  prípade  nepublikovaného  diela (najmä  pracovné  listy,  kvízy,  omalovánky  a  pod.),
vytlačeného na kancelárskej tlačiarni:
 názov:
 autor (autori):
 typ dokumentu:  pracovné listy/bulletin/omaľovánka/kvíz/papierové hračky/ 

vystrihovačky/plagáty/pohľadnice/učebnice a pod.
 počet strán/listov:



 typ väzby:
 stručný popis:
 počet exemplárov: (ktoré poskytujete do Fondu)
 typ digitálnej verzie:  (vyberte jednu z nasledovných možností)

 plné znenie
 len ukážka v rozsahu  max. XY strán
 len titulná strana
 žiadna ukážka

 poskytnutá digitálna verzia diela: áno/nie
(ak zadáte nie, dávate nám súhlas na oscanovanie diela a jeho zverejnenie v rozsahu podľa predošlej
odrážky)

c) V prípade doplňujúceho materiálu k     dielu uvedenom v písmene a) / b) (napr. propagačný
materiál, metodické pokyny, lektorské slovo a pod.) vytlačeného na kancelárskej tlačiarni:.
 názov:
 autor (autori):
 typ dokumentu: propagačný materiál/metodické pokyny/lektorské slovo/interné dokumenty 
 stručný popis:
 počet exemplárov: (ktoré poskytujete do Fondu)
 typ digitálnej verzie:  (vyberte jednu z nasledovných možností)

 plné znenie
 len ukážka v rozsahu  max. XY strán
 len titulná strana
 žiadna ukážka

 poskytnutá digitálna verzia diela: áno/nie
(ak zadáte nie, dávate nám súhlas na oscanovanie diela a jeho zverejnenie v rozsahu podľa predošlej
odrážky)

d) v prípade cudzích materiálov, ktoré neboli vytvorené vo Vašom múzeu, ale získali ste ich
ako prezentačné materiály od iných múzeí,  napríklad na služobných cestách v zahraničí
(nevlastníte k nim autorské práva), nie je možné ich oscanovať a šíriť v digitálnej forme:

 názov:
 autor (autori):
 typ dokumentu:
 vydavateľ:
 rok a miesto vydania:
 počet strán:
 ISBN/ISSN:
 stručný popis:
 počet exemplárov: (ktoré poskytujete do Fondu)

V  prípade  akýchkoľvek  nejasností  či  problémov  pri  vypĺňaní  Prílohy  č.  1  nás  prosím
kontaktujte na nižšie uvedených kontaktoch.

4)  Zmluvu spolu  s  prílohou č.  1  (Bližšia  špecifikácia  diela/diel)  vytlačte  v  4  exemplároch a
nechajte podpísať štatutárnym orgánom Vášho múzea, resp. osobou oprávnenou konať v mene
inštitúcie.

5) Vybrané materiály spolu s podpísanými Zmluvami nám doručte niektorou z nasledovných ciest:



a) Poštou na adresu:
PhDr. Jaroslav Hanko
SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
Zámocká 1
992 01 Modrý Kameň
Obálku prosím označte slovami „Fond múzejno-pedagogických materiálov ZMS“

b) osobne na najbližšie zasadanie Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v 
múzeách ZMS, ktoré sa uskutoční na jar 2016. O presnom termíne a mieste konania Vás
budeme včas informovať.

c) v prípade, že Vám ani jedna forma nevyhovuje, kontaktujte nás, aby sme vymysleli
iný spôsob prevzatia (napríklad cez našich členov v rôznych múzeách SR).

d)  digitálne  verzie  diel  (resp.  ukážky  diel)  nám  zasielajte  na  e-mailovú  adresu
sekcia.vzdelavacia@gmail.com, resp. jaroslav.hanko@snm.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
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