
 1 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

 
Račianska 59, 813 34 Bratislava 

 
 
 

SMERNICA DEKANA  č.   4/2010  
 

ODOVZDÁVANIE  KVALIFIKA ČNÝCH PRÁC 
(rigorózne a habilitačné práce) 

 
 

Vydáva: prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD. 

Spracovali: Mgr. Eleonóra Nováková,  
doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.  

 
dňa: 8.11.2010 
platnosť od: 8.11.2010 

 
 

Smernica dekana č.   4/2010 upravuje spôsob a formu odovzdávania kvalifikačných  prác na 
Pedagogickej fakulte UK. Smernica dekana vychádza zo Smernice rektora UK č. 5/2010 
o základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, 
kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského  v Bratislave,  
ďalej nadväzuje na  Metodické usmernenie MŠ SR 14/2009-R,  a Výnos MŠ SR 94/2010 Zb.  
Smernica je v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je v súlade so Študijným poriadkom PdF 
UK.  
 
      Do podateľne sa odovzdávajú v stanovenom termíne: 
 

• 2x tlačené  exempláre  rigoróznej práce zviazané v pevnej väzbe, nie hrebeňovej, 
• 4 x tlačené exempláre habilitačných prác,  
• 1x elektronickú  verziu práce,                         
• 3 x vyplnenú a podpísanú Licenčnú zmluvu  
            alebo 
            3 x Vyhlásenie o poskytnutí školského diela bez možností sprístupnenia. 

       
   Elektronická verzia rigoróznej a habilitačnej práce   musia spĺňať tieto náležitosti : 
- tvorí ju jeden súbor vo  formáte PdF (nevzťahuje sa na obrazové, video, audio, príp. iné 

prílohy), 
- nesmie byť chránené proti čítaniu (nesmie byť zaheslované),  
- musí byť identická s tlačenou verziou,  
- práca sa elektronicky posiela LEN JEDENKRÁT , preto sa  odovzdáva  FINÁLNA 

VERZIA PRÁCE.    
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Odovzdanie elektronickej verzie práce prostredníctvom  AIS 2 : 
 
V prípade rigoróznych prác, odovzdanie elektronickej verzie práce prostredníctvom  AIS 2 
zabezpečí  poverený  zamestnanec, ktorý spravuje agendu rigoróznych pokračovaní.  
V prípade habilitačnej práce odovzdanie elektronickej verzie práce prostredníctvom AIS 2  
zabezpečí jeden z oponentov, ktorého tým poveril predseda vedeckej rady.  
 
 
  Licenčná zmluva  a dodatok k licenčnej zmluve: 
 
Autor je povinný si vybrať jednu zo 4 možností a určiť v licenčnej zmluve šírku 
sprístupnenia elektronickej verzie svojej práce. 
Po obhajobe skúšobná komisia odsúhlasí spôsob použitia licenčnej zmluvy (resp. vyhlásenia), 
ktorú uviedol autor, alebo má právo rozhodnúť  o zmene spôsobu sprístupnenia. V takom 
prípade sa vytlačí nová licenčná zmluva, prípadne sa uzavrie písomný dodatok k pôvodnej 
licenčnej zmluve.  
Po obhajobe rigoróznej  práce alebo habilitačnej  práce  odovzdá   príslušné oddelenie 
(oddelenie vedy a doktorandského  štúdia, alebo oddelenie pre celoživotné vzdelávanie) jeden 
rovnopis licenčnej zmluvy autorovi, druhý sa zakladá do  spisu  o konaní habilitačného 
pokračovania, alebo rigoróznej  skúšky  a tretí odovzdá oddelenie  na archiváciu do 
Akademickej knižnice na PdF UK. Licenčné zmluvy za UK podpisuje predseda skúšobnej 
komisie alebo predseda komisie na  habilitačné pokračovanie.   
Ak sa zmení obsah práce v prípade neúspešnej obhajoby rigoróznej práce, licenčná zmluva sa 
skartuje a pri novej obhajobe sa licenčná zmluva, resp. vyhlásenie napíšu nanovo.  
 
Vyhlásenie  o nesprístupnení školského diela :  
Uchádzač  môže podpísať aj vyhlásenie o neprístupnosti záverečnej práce bez možnosti 
elektronického sprístupnenia.  Autor  v tomto prípade odmieta uzatvoriť licenčnú zmluvu 
s UK v Bratislave podľa autorského zákona 618/2003 Z. z.  Ak autor záverečnej práce 
neuzavrie licenčnú zmluvu, je povinný uviesť dôvody v súlade s § 51, pre ktoré nedáva 
súhlas so sprístupnením diela.  
 
Samostatná príloha práce: 
V prípade, že súčasťou práce je samostatná príloha - netextové dielo (obraz, socha, hudobné 
dielo a pod.), toto sa tiež nasníma, resp. nahrá a odovzdá ako príloha na CD nosiči 
v pripevnenej  obálke na  vnútornom obale printovej kvalifikačnej práce.  Príloha na CD bude 
archivovaná po obhajobe spolu s prácou v Akademickej knižnici. CD príloha nesmie byť 
zaheslovaná.  
 
 
Protokol o kontrole originality :   
Originalita kvalifikačnej práce (miera zhody textu práce s databázou originálnych textov) sa 
posudzuje v systéme THESES.  V prípade rigoróznych prác protokol o originalite zabezpečí 
zamestnanec, ktorý spravuje agendu rigoróznych pokračovaní. Protokol o originalite 
habilitačnej práce zabezpečí jeden z oponentov, ktorého tým poveril predseda vedeckej 
rady. Poverený pracovník  je povinný získať protokol o originalite  a poskytnúť ho 
oponentovi (oponentom). Protokol o originalite diela je súčasťou posudku. Protokol o overení 
originality diela si  poverená osoba  vytlačí priamo zo systému AIS2. Protokol o originalite je 
súčasťou posudkov, ktoré sa v písomnej forme predkladajú k obhajobe a sú aj súčasťou 
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protokolov k  skúške  v danom konaní. Autor je povinný dôsledne citovať použité informačné 
pramene podľa medzinárodných noriem. 
 
 
Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta  voči knižnici  
 
Po úspešnej obhajobe  kvalifikačnej práce, katedra (iné pracovisko) odovzdá printové práce 
v jednom exemplári do Akademickej knižnice PdF UK za účelom archivácie, bibliografickej 
registrácie  a jej sprístupnenia spolu s licenčnou zmluvou, (resp. Dodatkom k LZ alebo 
Vyhlásením o poskytnutí školského diela bez možnosti sprístupnenia) spolu s aktuálnym 
zoznamom obhájených autorov.     
 
Následne  Akademická knižnica PdF UK potvrdí formulár Potvrdenie o vysporiadaní 
záväzkov študenta voči knižnici a to v prípade, ak študent nemá výpožičky v žiadnej knižnici 
UK a katedra (pracovisko) odovzdala práce, licenčnú zmluvu a zoznam ukončených  
študentov do knižnice. Študent dodá Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov do Podateľne PdF 
UK pre Oddelenie organizácie a kontroly štúdia PdF UK príslušnému referentovi.   
Až na základe odovzdania  týchto materiálov je   absolvent  pozvaný na slávnostnú promóciu.   

 
 
Smernica dekana č. 7/2007sa ruší a Smernica dekana 4/2010 nadobúda účinnosť 08. 11. 2010. 
 
 
 
 

prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD. 
dekan  UK PdF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÍLOHY :  
 
Príloha 1 Licenčná zmluva 
Príloha 2  Dodatok k licenčnej zmluve 
Príloha 3 Vyhlásenie o nesprístupnení školského diela 
Príloha 4 Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči knižnici 
Príloha 5  Rigorózne práce 
Príloha 6  Habilitačné práce  
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Príloha 1 Licenčná zmluva 

                                                                         
 

Licenčná zmluva o použití školského diela1 
 
 

uzatvorená podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s 
autorským právom (autorský zákon) 
 
medzi 
 
autorom  
Titul, meno a priezvisko:  
Dátum a miesto narodenia:  
Trvalý pobyt:  
Študent fakulty:  
Názov školského diela:  
Identifikačné číslo:  
Druh školského diela:  
 
a 
 
nadobúdateľom:  
Vysoká škola:  
Fakulta:  
Adresa:  
IČO:  
V zastúpení:  
 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora školského diela (ďalej len „dielo“) 
špecifikovaného v čl. 2 tejto zmluvy nadobúdateľovi na použitie školského diela (ďalej len „licencia“) 
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

Čl. 2 
Určenie školského diela 

 
1.  Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu 

k tomuto školskému dielu:2 
 

Iná práca (charakterizovaná ako):  
Názov školského diela:  

 

                                                 
1 Licenčná zmluva je výstupom z AIS. 
2 Bakalárska práca, diplomová práca; rigorózna práca, dizertačná práca, kvalifikačná práca (habilitačná a iná). 
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2. Školské dielo podľa odseku 1 bolo vytvorené jeho autorom - študentom vysokej školy, 
ktorá je nadobúdateľom licencie podľa tejto zmluvy. Vytvorením školského diela boli 
splnené študijné povinností autora vyplývajúce z jeho právneho vzťahu k  
nadobúdateľovi v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Čl. 3 
Spôsob použitia školského diela a rozsah licencie 

1. Autor udeľuje nadobúdateľovi právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny 
školského diela na účely uchovávania a bibliografickej registrácie diela v súlade s § 8 
ods. 2 písm. b) zákona č. 183/2000 Z. z.  o knižniciach. 

2. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu v  tomto rozsahu:3 

□ sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online 
prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu 
tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely, 

□ sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online 
prostredníctvom internetu po uplynutí  1, 2, 5  4 rokov po uzavretí tejto zmluvy bez 
obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, 
vzdelávacie a informačné účely, 

□ sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online 
prostredníctvom internetu po uplynutí    1, 2, 5     5 rokov po uzavretí tejto zmluvy 
len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries 
počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu 
tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely, 

□ sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom 
akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné 
účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP 
adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla) vrátane práva poskytnúť 
sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely. 

 
3. Licencia udelená autorom nadobúdateľovi podľa tejto zmluvy je nevýhradná. 
4. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu neurčitú v súlade s trvaním 

majetkových práv autora podľa § 21 autorského zákona. 
5. Zánikom nadobúdateľa ako právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, 

prechádzajú práva a povinnosti z tejto zmluvy na právneho nástupcu nadobúdateľa. 

Čl. 4 
Odmena 

Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne. 

                                                 
3 Potrebné označiť jeden rozsah sprístupňovania práce. 
4 Potrebné označiť časovú lehotu. 
5 Potrebné označiť časovú lehotu. 
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Čl. 5 
Pôvodnosť a nemeniteľnosť diela 

 
1. Autor vyhlasuje, že samostatnou vlastnou tvorivou činnosťou vytvoril vyššie uvedené 

dielo a že dielo je pôvodné. 
2. Autor garantuje, že všetky exempláre školského diela bez ohľadu na nosič majú 

identický obsah. 
3. Nadobúdateľ nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do obsahu diela. 

Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis dostane autor, 
dva  nadobúdateľ. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť po úspešnej obhajobe príslušného školského diela na 
vysokej škole. 

3. Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len písomným dodatkom podpísaným 
oboma zmluvnými stranami. 

4. Na vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa vzťahujú všeobecne záväzné 
právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky, najmä ustanovenia 
autorského zákona a Občianskeho zákonníka. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani 
v tiesni, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 
 
V......................................... , dňa.............................. 
 
 
 
 
..........................................       ......................................... 

autor nadobúdateľ 
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Príloha 2  Dodatok k licenčnej zmluve 
 

                                                               
 

Dodatok k licenčnej zmluve o použití školského diela 
 
 

uzatvorenej podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s 
autorským právom (autorský zákon) medzi 
 
autorom  
Titul, meno a priezvisko:  
Dátum a miesto narodenia:  
Trvalý pobyt:  
Študent fakulty:  
Názov školského diela:  
Identifikačné číslo práce:  
Druh záverečnej práce:  
 
a 
 
nadobúdateľom:  
Vysoká škola:  
Fakulta:  
Adresa:  
IČO:  
V zastúpení:  

Čl. 1 
Predmet dodatku 

1. Predmetom tejto zmluvy je zmena spôsobu sprístupnenia  školského diela na základe rozhodnutia 
skúšobnej komisie v zložení: 

 
predseda: 
.......................................................................................................................................................... 

 
členovia: 
.......................................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................................... 
 

2. Komisia mení spôsob sprístupnenia školského diela z nasledovného dôvodu:  
 

............................................................................................................................................................. 

Čl. 2 
Zmena spôsobu použitia školského diela a rozsahu licencie 

 
Školské dielo bude sprístupňované v  tomto rozsahu: 
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□ sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online 
prostredníctvom internetu po uplynutí         rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia, 
vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a 
informačné účely, 

□ sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online 
prostredníctvom internetu po uplynutí          rokov po uzavretí tejto zmluvy len 
používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo 
prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, 
vedecké, vzdelávacie a informačné účely, 

□ sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom 
akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len 
používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo 
prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, 
vedecké, vzdelávacie a informačné účely, 

□ bez možnosti sprístupnenia. 

Čl. 3 
Záverečné ustanovenia 

Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis dostane autor, dva 
rovnopisy nadobúdateľ. 
 
 
V......................................... , dňa.............................. 
 
 
 
 
..........................................       ......................................... 

autor  nadobúdateľ 



 9 

Príloha 3 Vyhlásenie o nesprístupnení školského diela 
 

  
 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
 
 

VYHLÁSENIE O POSKYTNUTÍ ŠKOLSKÉHO DIELA  BEZ MOŽNOS TI 
SPRÍSTUPNENIA6 

 
 
Titul, meno a priezvisko:  
Dátum a miesto narodenia:  
Trvalý pobyt:  
Študent fakulty:  
Názov školského diela:  
Identifikačné číslo práce:  
Druh záverečnej práce:  
 

 
 
Dolupodpísaný autor školského diela udeľuje nadobúdateľovi právo na vyhotovenie 
digitálnej rozmnoženiny školského diela na účely jeho uchovávania a bibliografickej 
registrácie v súlade s §8 ods. 2 písm. b) zákona č. 183/2000 Z. z.  vrátane práva poskytnúť 
sublicenciu tretej osobe na účely porovnania originality diela. 
 

Autor vyhlasuje, že školské dielo je poskytnuté bez možnosti sprístupnenia z nasledovných 
dôvodov: 
 

	 školské dielo práca bola vytvorené na základe zmluvy s komerčným subjektom, 
 

	 obsah (alebo časť obsahu) školského diela je v konaní na prihlášku vynálezu, 
 

	 iný závažný dôvod (v súlade s § 51 autorského zákona):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V............................, dňa....................   ...............................................  
       podpis autora školského diela 
 
 
 
                                                 
6 Vyhlásenie je výstupom z AIS. 
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Príloha 4 Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči knižnici  
 

Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta  vo či knižnici 

 

 
Meno a priezvisko: 
 
Dátum narodenia: 
 
Trvalé bydlisko: 
 
 
Potvrdzujem, že vyššie menovaný študent nemá u nás požičané žiadne knižničné 
jednotky a má vysporiadané všetky finančné záväzky. 
 
 
Akademická knižnica na Pedagogickej fakulte UK 
 
Bratislava, dňa 
 
 
 
 
 
 
Potvrdzujem, že knižnica má k dispozícii bakalársku, diplomovú, dizertačnú, 
záverečnú, resp. rigoróznu prácu 2 vyššie menovaného študenta v printovej forme 
a podpísaný rovnopis licenčnej zmluvy. ( resp. Vyhlásenie) 
 
 
 
Akademická knižnica na Pedagogickej fakulte UK 
 
Bratislava, dňa 
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Príloha 5  Rigorózne práce 
 
Katedra, pracovisko  .............................................................................. 
 

ABECEDNÝ  ZOZNAM  
rigoróznych prác, odovzdaných do Akademickej knižnice PdF UK v Bratislave, ktoré boli 
obhájené a študenti vykonali rigoróznu skúšku   v školskom roku: ..................... 

 
 

                 ..........................................                                ........................................  

dátum a podpis vedúceho katedry,                                dátum a podpis prevzatia knižnicou 
       pracoviska                                                  Moskovská 2, 1. posch., č. 11 

Autor Názov Uviesť, ak 
je školiteľ 

alebo 
konzultant 

Dátum 
obhajoby 

Licenčná 
zmluva, resp.   

 
Dodatok LZ 

 

 

Vyhlásenie o 
neprístupnsti 
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Príloha 6  Habilita čné práce  
 
Pracovisko :  .............................................................................. 
Habilita čné práce (obhájené) a zaslané na archiváciu do Akademickej knižnice PdF UK 

 

 
 
 
 
 

 
 

Autor Názov Dátum 
obhajoby 

Licenčná 
zmluva, resp.  

 
 Dodatok LZ 

Vyhlásenie 
o 

neprístupn. 
 

 
     


