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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK”) vydáva v súlade s čl. 10  

ods. 3 a 6 vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení neskorších 

dodatkov tento Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 12/2013 Smernici rektora UK 

o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole 

ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK (ďalej len „dodatok č. 3“). 

Čl. I 

Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných 

prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní 

a sprístupňovaní na UK (ďalej len „smernica“) sa mení a dopĺňa takto: 

1. Za článok 11 sa vkladá nový článok 12, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 12 

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID - 19 

 

(1) Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 (ďalej len „výnimočná situácia“) sa 

záverečné práce vypracúvajú a odovzdávajú v elektronickej forme. S prihliadnutím na 

výnimočnú situáciu môže dôjsť k adekvátnej zmene pôvodného termínu odovzdania 

záverečnej práce. Elektronickú verziu záverečnej práce (súbor vo formáte PDF s 

možnosťou prevodu na čistý text) odovzdáva autor prostredníctvom AIS. 

(2) V čase výnimočnej situácie sa zadanie záverečnej práce podľa čl. 4 smernice 

v elektronickej verzii záverečnej práce uvádza bez podpisov zainteresovaných osôb.“. 

2. Doterajší článok 12 sa označuje ako článok 13. 

Čl. II 

Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania. 

 

V Bratislave 18. mája 2020 

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK                                                                                                                                                                
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