Garant: Útvar rektora UPJŠ

Košice, 18.03.2014
Č. j. 1095//2014

Dodatok č. 3
k Smernici č. 1/2011 o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a
habilitačných prác, ich zverejnení a sprístupnení po dobu ich uchovávania a kontrole
originality platná pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčasti

Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, podľa vyhlášky Ministerstva školstva č. 6/2005 Z. z. o postupe
získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a
profesor, podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.
233/2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách ako aj podľa Študijného poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a na
vykonanie ustanovenia § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach v znení
zákona č. 416/2001 Z. z., o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej
pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona c. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej v
znení neskorších predpisov
vydávam
nasledovný Dodatok č. 3 k Smernici o základných náležitostiach záverečných prác,
rigoróznych prác a habilitačných prác, ich zverejnení a sprístupnení po dobu ich uchovávania
a kontrole originality platnú pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčasti
v znení Dodatku č. 1 a č. 2 (ďalej len „smernica“)
Smernica č. 1/2011 zo dňa 3.11.2011, č.j. 4405/2011 v znení Dodatku č. 1 a č. 2 sa mení a
dopĺňa takto:


Dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku sa Príloha č.4 smernice nahrádza
Prílohou č. 4A, Príloha č. 5 sa nahrádza Prílohou č. 5A a Príloha č. 6 sa nahrádza
Prílohou č. 6A.



V celom texte smernice sa slová „Príloha č. 4, Príloha č. 5 a Príloha č. 6 nahrádzajú
slovami „Príloha č. 4A, Príloha č. 5A a Príloha č. 6A“ vo všetkých gramatických
tvaroch.

Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Smernice č. 1/2011 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zostávajú
nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu rektorom UPJŠ.

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., v. r.
rektor

Príloha č. 4A k Smernici č.1/2011

Licenčná zmluva
o použití záverečnej1, rigoróznej, habilitačnej práce
uzatvorená v nadväznosti na ust. § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a
právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
a ust.§ 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“
Čl. I
Zmluvné strany
titul, meno a priezvisko:
dátum a miesto narodenia:
trvalý pobyt:
(ďalej len „autor“)
Slovenská republika zastúpená
Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, fakulta...
(názov a adresa fakulty, na ktorej je autor zapísaný na štúdium alebo je uchádzačom
v rigoróznom konaní alebo habilitačnom konaní, inak vysokej školy)
Zastúpená: rektorom, prípadne ním poverenou osobou
IČO: 00397768
(ďalej len „nadobúdateľ“):
Čl. II
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora nadobúdateľovi (ďalej len „licencia“) na
použitie diela špecifikovaného v čl. III tejto zmluvy (ďalej len „dielo“) podľa podmienok
dohodnutých v tejto zmluve.
Čl. III
Špecifikácia diela
Názov diela:
Druh diela:
záverečná práca
rigorózna práca
habilitačná práca
Ak ide o záverečnú prácu, jej druh:
bakalárska práca
diplomová práca
dizertačná práca
Číslo študijného odboru2):
Názov študijného odboru:
Identifikačné číslo práce vygenerované informačným systémom vysokej školy:
1

Nehodiace sa preškrtnite
) prvé štvorčíslie kódu podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 114/2011 Z. z. ktorou sa vydáva Štatistická
klasifikácia odborov vzdelania
2

Čl. IV
Spôsob použitia diela a rozsah licencie
1. Autor súhlasí so zverejnením diela a udeľuje nadobúdateľovi súhlas na sprístupňovanie
digitálnej rozmnoženiny diela verejnosti spôsobom umožňujúcim hromadný prístup3), a to
prostredníctvom centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác
vedeného MŠVVaŠ SR (ďalej len „register“).
2. Nadobúdateľ je oprávnený dielo po jeho zaradení do registra sprístupniť verejnosti
najskôr po uplynutí
mesiacov4) odo dňa registrácie diela,
bez odkladnej lehoty.
3. Nadobúdateľ je oprávnený dielo sprístupniť verejnosti
len s použitím
aj bez použitia
takých technologických opatrení, ktoré zabránia verejnosti dielo trvalo ukladať na
pamäťové médium alebo ju tlačiť.
4. Licencia udelená autorom nadobúdateľovi podľa tejto zmluvy je nevýhradná a v územne
neobmedzenom rozsahu.
5. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu 70 rokov odo dňa registrácie diela v registri.
Čl. V
Odmena
Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je uzatvorená písomne v dvoch listinných vyhotoveniach, z toho jedno pre
každú zmluvnú stranu.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma stranami;
podpísaním sa rozumie aj nahradenie podpisu mechanickým prostriedkom.
3. Táto zmluva stráca účinnosť dňom, keď prevádzkovateľ registra natrvalo zastaví
sprístupňovanie diela verejnosti podľa § 63 ods. 12 zákona o vysokých školách .
4. Ak sa stane niektoré z ustanovení tejto zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné,
nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných zmluvných dojednaní.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani
v tiesni, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú vlastnoručne.

V ........................ dňa .............................

........................................
autor
3

V ......................... dňa......................

........................................
rektor, prípadne ním poverená osoba

) § 4 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov
4
) celé číslo od 1 do 12; so súhlasom rektora, prípadne ním poverenej osoby od 13 do 36

Príloha č.5A k Smernici č.1/2011
Licenčná zmluva
o použití posudku k záverečnej5, rigoróznej, habilitačnej práci
uzatvorená v nadväznosti na ust. § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a
právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
a ust.§ 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“)
Čl. I
Zmluvné strany
titul, meno a priezvisko:
dátum a miesto narodenia:
trvalý pobyt:
vzťah k práci:
oponent,
školiteľ,
vedúci záverečnej práce alebo rigoróznej práce,
recenzent,
iná osoba
(ďalej len „autor posudku“)
Slovenská republika zastúpená
Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, fakulta.....
(názov a adresa fakulty, na ktorej je autor zapísaný na štúdium alebo je uchádzačom
v rigoróznom konaní alebo habilitačnom konaní, resp. adresa vysokej školy)
Zastúpená: rektorom alebo ním poverenou osobou
IČO: 00397768
(ďalej len „nadobúdateľ“)
Čl. II
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora posudku nadobúdateľovi (ďalej len
„licencia“) na použitie diela špecifikovaného v čl. III tejto zmluvy (ďalej len „dielo“) podľa
podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Čl. III
Špecifikácia diela
Posudok k
záverečnej práci
rigoróznej práci
habilitačnej práci
s názvom:
Ak ide o záverečnú prácu, jej druh:
bakalárska práca
diplomová práca
dizertačná práca
5

Nehodiace sa preškrtnite

Meno a priezvisko autora práce:
Názov študijného odboru:
Číslo študijného odboru:6
Identifikačné číslo práce vygenerované informačným systémom vysokej školy:
Čl. IV
Spôsob použitia diela a rozsah licencie
1. Autor posudku súhlasí so zverejnením diela a udeľuje nadobúdateľovi súhlas
na sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny diela spôsobom umožňujúcim hromadný
prístup 7 , a to len prostredníctvom Centrálneho registra záverečných, rigoróznych
a habilitačných prác vedeného MŠVVaŠ SR (ďalej len „register“).
2. Nadobúdateľ je oprávnený po zaradení diela do registra sprístupniť dielo verejnosti najskôr
v deň sprístupnenie záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práce, ku ktorej sa dielo
vzťahuje.
3. Nadobúdateľ je oprávnený dielo sprístupniť verejnosti
len s použitím,
aj bez použitia
takých technologických opatrení, ktoré zabránia verejnosti dielo trvalo ukladať na
pamäťové médium alebo ho tlačiť.
4. Licencia udelená autorom posudku nadobúdateľovi podľa tejto zmluvy je nevýhradná
a v územne neobmedzenom rozsahu.
5. Autor posudku udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu 70 rokov odo dňa registrácie
práce, ku ktorej sa dielo vzťahuje v registri.
Čl. V
Odmena
Autor posudku udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je uzatvorená písomne a vyhotovená
v dvoch listinných vyhotoveniach, z toho jedno pre každú zmluvnú stranu,
v elektronickej podobe v AIS vysokej školy.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma stranami;
podpísaním sa rozumie aj nahradenie podpisu mechanickým prostriedkom. Ak sa stane
niektoré z ustanovení tejto zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nebude tým
dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných zmluvných dojednaní.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani
v tiesni, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú
6

Prvé štvorčíslie kódu podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 114/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická
klasifikácia odborov vzdelania
7
§ 4 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov(zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

vlastnoručne,
mechanickým prostriedkom.8

V ........................... dňa ............................. V ........................... dňa .............................

........................................
autor

8

........................................
rektor, prípadne ním poverená osoba

§ 40 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Príloha č. 6A k Smernici č. 1/2011
Príklady popisu dokumentov citácií podľa systému meno a dátum
Harvardský systém
1.

Knižná publikácia (monografia, učebnica, zborník ...)
1 autor
BECK, Gloria, 2007. Zakázaná rétorika: 30 manipulatívních technik. Preklad Magdaléna
POMIKÁLOVÁ. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1743-2.
VOJČÍK, Peter, 2010. Občianske právo hmotné II. 3. prep. a dopl. vyd. Košice: UPJŠ
v Košiciach. ISBN 978-80-7097-817-7.
2 autori
ŠOLTÉS, Marek a Jozef RADOŇÁK, 2013. Základné princípy laparoskopickej chirurgie.
Košice: UPJŠ v Košiciach. ISBN 978-80-8152-074-7.
3 autori
GUZANIN, Štefan, Robert SABOVČÍK a Pavol KAČMÁR, 2004. Selected Chapters of
Plastic and Reconstructive Surgery: vysokoškolské učebné texty. Košice: Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta. ISBN 80-7097-557-1.
4 a viac autorov
NAGYOVÁ, Iveta et al. 2009. Measuring health and quality of life in the chronically ill.
Košice: Equilibria. ISBN 978-80-892-8446-7.
Elektronická kniha
SPEIGHT, J. G., 2005. Lange's Handbook of Chemistry [online]. London: McGraw-Hill.
[cit. 2009.06.10.] ISBN 978-1-60119-261-5. Dostupné na:
http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_boo
kid=1347&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_fromSearch=true&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_se
archType=basic
zborník
BAČKOR, Martin a Silvia MIHALIČOVÁ, zost., 2013. Zborník príspevkov z konferencie
11. dni doktorandov experimentálnej biológie rastlín a 13. konferencie experimentálnej
biológie rastlín [online]. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Prírodovedecká fakulta [cit. 2009.06.10]. ISBN 9788081520327. Dostupné na:
http://www.upjs.sk/public/media/5596/PF-Zbornik-prispevkov-konferencie-11-dni-doktora
ndov.pdf

2.

Časopis (ako celok)
Thaiszia: journal of Botany. Košice: P.J.Safarik University, Botanic Garden, 1990- . ISSN
1210-0420.
Ikaros: elektronický časopis o informační bezpečnosti [online], 2002. [Praha]: Ikaros.
1997- [cit. 2002-03-08]. Dostupné na: http://www.ikaros.cz/. ISSN 1212-5075.
Jedno číslo časopisu
CHIP: magazín informačních technologií, 2013. Praha: Burda Praha, roč. 23, říjen. ISSN
1210-0684.

3.

Príspevok v knihe/zborníku
SABOL, Ján, 2000. Jazyk ako ľudské posolstvo : (namiesto doslovu). In: O jazyku a štýle
kriticky aj prakticky. Prešov: Náuka, s. 149-159. ISBN 809676022X.

TÓTHOVÁ, Elena a kol., 2013. A rare t(9,22,16)(q34,q11,q24) translocation in chronic
myeloid leukemia for which imatinib mesylate was effective : a case report. In: XXVII.
Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí,12.-14.5.2013, Olomouc: sborník
abstrakt. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 75-76. ISBN 9788024434803.
4.

Článok v časopise
BEŇAČKA, J. et al., 2009. A better cosine approximate solution to pendulum equation.
In: International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. Vol. 40,
no. 2, p. 206-215. ISSN 0020-739X.
DUBAYOVÁ, Tatiana et al., 2010. The impact of the intensity of fear on patient's delay
regarding health care seeking behavior: a systematic review vyhľadaní zdravotníckej
starostlivosti. In: International Journal of Public Health. Vol. 55, no. 5, p. 459-468. ISSN
1661-8556.
STEINEROVÁ, J., 2000. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. In:
Pedagogická revue. Roč. 2, č. 3, s. 8-16. ISSN 1335-1982.
HOGGAN, D., 2002. Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists. In:
Electronic Journal of Academic and Special Librarianship [online]. Vol. 3, no. 3 [cit.
2013-01-10]. ISSN 1525-321X. Dostupné na:
http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v03n03/Hoggan_d01.htm
SRBECKÁ, Gabriela, 2010. Rozvoj kompetencí studentů ve vzdělávání. In: Inflow:
information journal [online]. Roč. 3, č. 7 [cit. 2013-08-06]. ISSN 1802-9736. Dostupné na:
http://www.inflow.cz/ rozvoj-kompetenci-studentu-ve-vzdelavani

5.

Príspevok v zborníku na CD-ROM
ZEMÁNEK, P., 2001. The machines for "green works" in vineyards and their economical
evaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and
viticulture [CD-ROM]. Lednice: Mendel University of Agriculture and Forestry, p. 262-268.
ISBN 80-7157-524-0.

6.

Záverečné a kvalifikačné práce
MIKULÁŠIKOVÁ, M., 1999. Didaktické pomôcka pre praktickú výučbu na hodinách
výtvarnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl: diplomová práca. Nitra: UKF.
URDZÍK, Peter, 2007. Predikcia intrauterinnej rastovej retardácie a preeklampsie
pomocou biochemických a ultrazvukových markerov: dizertačná práca. Košice: UPJŠ v
Košiciach.

7.

Výskumné správy
BAUMGARTNER, J. a kol., 1998. Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie
zvierat: výskumná správa. Nitra: VÚŽV.

8.

Normy
STN ISO 690: 2012. Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických
odkazov na informačné pramene a ich citovanie.

9. Mapa
VKÚ, 2003. Košice: mapa okolia. [1:15000]. 3. vyd. Harmanec: VKÚ. ISBN
80-8042-223-0.

10. Zákon
Zákon č.131/2002 Zb. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 313/2001 o verejnej službe.

