
ZMLUVA 
o spolupráci pri vydávaní a distribúcii periodika 

ACTA VIROLOGICA 

1. Zmluvné strany 

Vydavateľ: 

Virologický ústav SAV 
zastúpený: doc.RNDr.Jaromír Pastorek,DrSc. 

riaditeľ 

Dúbravská cesta 9 
845 05 Bratislava 4 
IČO: 166 651 
Bankové   

Vydavateľstvo: 

Academic Electronic Press s.r.o. 
Zastúpený: PhDr. Stanislav Škorvánek 

konateľ 

Bajzova č. 7 
821 08 Bratislava 
IČO: 31 388 671 
Bankové spojenie:    

II. Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je: 

1) kompletné zabezpečenie služieb spojených s vydávaním periodika 
Acta virologica (ďalej len AV) v tlačenej a elektronickej verzii 

a) pri tlačenej verzii periodika sa jedná o grafickú úpravu, zalomenie 
odborného textu, skenovanie obrázkov, stípcové a stránkové korektúry, 
vyhotovenie tlačových predlôh, tlačiarenské a knihárenské spracovanie 
periodika A V 

b) pri elektronickej verzii sa jedná o prevod zdrojových súborov (textov) 
do zabezpečeného pdf formátu v 128 bitovom kódovaní. 

2) predaj a distribúcia tlačenej a elektronickej verzie AV 

3) propagácia A V 



1) lačen  verzia: 
-formát A4 

III. Technická špecifikácia 

-rozsah 64 strán / č slo 

-vnútro 115 g natieraný lesklý papier 

-tlač 1 + 1 
-obálka 250 g natieraný lesklý magnomat 2+ 1 arebnos  

-lamina lesklé 
-väzba V2 
-náklad 250 ks 
-periodicita 4x ročne 

2) Elektronická verzia: 
-prevod zdrojových súborov (textov) do zabezpečeného pdf formátu v 128 

bitovom kódovaní, jeho umiestnenie na www serveri. 
-zabezpečenie možnosti on-line objednávania kompletnej elektronickej 
verzie periodika ako aj jednotlivých čast  ich dor čenie ku konečné  

zákazníkovi a to s maximálnou ochranou proti nepovolenému kopírovaniu 

a šíreniu predmetu zmluvy uvedenému v čl II 

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Vydavateľ má právo: 

a) po va  archív plných textov periodika 
b) na základe písomnej dohody stanovi  rámcové individuálne podmienky 
pre rozsah on line prístupu a využívania elektronickej verzie periodika 

koncovým zákaznikom 
c) rčova  predajnú cenu oboch verzií periodika pre koncového zákazníka 

d) na ročný inančný prehľad príjmov z predaja tlačenej a elektronickej 

verzie periodika do 30 dní po vydaní posledného č sla toho ktorého 
roka 

2. Vydavateľ je povinný: 

a) dod va  na pa ovo  médiu alebo e-mailom kompletné podklady na 

výrobu periodika 
b) pripravi  a doda  kľ čové slová k jednotlivým textom 
c) ozna ova  zásadné zmeny týkajúce sa vydávania periodika (publikácie) 

ako je najmä zmena periodicity, rozsahu a pod. 



4) Vydavateľstvo je povinné: 

a) o ni  vydavateľovi vykonanie korektúr počas výroby  jednotlivých 
č sel periodika poskytnutím pdf súborov 

b) vytlači  periodikum v požadovanej kvalite do 14 dní od imprimatur 
c) bezodkladne spracova  a p blikova  na www serveri elektronickú verziu 
publikácie dodanú vydavateľo  

d) vies  evidenciu o predaji periodika 
e) 1 x ročne vypracova  celkový ekonomický rozbor nákladov a príjmov 
(tkz. inančný prehľad  z výroby a predaja tlačenej a elektronickej verzie 
periodika pre vydavateľa a to do 30 dní po vydaní posledného č sla 

periodika toho ktorého roka 
f) bezplatne poskytn  4 výtlačky ako aj elektronickú verziu jednotlivých 

č siel AV vydavateľovi 

g) poskytn  bezplatnú elektronickú verziu jednotlivých č siel AV členo  

Medzinárodnej redakčnej rady vrátane ich zaslania podľa adresára 
poskytnutého vydavateľo  

V. Cena a platobné podmienky 

1) Cena za dodané služby uvedené v čl. II Predmet zmluvy je pre vydavateľa 
stanovená nasledovne: 
a) Čl. II odst. 1a)  za jedno vydané č slo 
b) Čl. II odst. 1b) za jedno vydané č slo 

2) Cena za výrobu periodika bude hradená z výberu predplatného. 

3) inančný zisk alebo inančn  strata budú predmetom ekonomického 
rozboru a následného vyrovnania medzi vydavateľo  a vydavateľstvo . 

4) Ceny sú uvedené bez DPH, pričo  DPH bude čtovan  vo výške platnej 
v okamihu vystavenia čtovných dokladov. 

5) V prípade odchýlok od špecifikácie uvedenej v čl. III bod 1) sa cena rč  

dodatočno  zmluvnou kalkuláciou, ktorá bude neoddeliteľno  s čas o  

ekonomického rozboru 

Vl. Doba plnenia zmluvy a jej vypovedanie 

1. Zmluva sa uzatvára od 01.02.2004 na dobu ne rčit . 

2. Zmluvné strany sa dohodli na obojstrannej troj esačnej výpovednej lehote, 
ktorá zač na plyn  prvým d o  nasledujúceho mesiaca po dor čen  

písomnej výpovede, pričo  žiadna zo zmluvných strán nie je povinná 
výpoveď od vod ova . 



VII. verečné ustanovenia 

1. kékoľvek zmeny znenia tejto zmluvy, vydavateľských  technických a 

inančných podmienok spolupráce medzi vydavateľo  a vydavateľstvo  

budú uvedené v dodatku tejto zmluvy, podpísanom oboma zmluvnými 
stranami. 

2. Prípadné včlenenie reklamy do časop is  musí by  odsúhlasené po stránke 
obsahovej, formálnej a inančnej vydavateľo  a vydavateľstvo . 

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží 
dva. Všetky exempláre majú platnos  originálu. 

4. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia príslušnými ustano-
veniami Obchodného zákonníka 

V Bratislave d a 23.09.2003 

Za vydavateľstvo: 
. ......-..... 

PhDr.Stanislav Škorvánek 
konateľ 

Za vydavateľa: 

doc. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. 
riaditeľ VÚ SAV 

RNDr. Gustáv Russ, DrSc. 
hlavný redaktor A V 




