Garant: UK UPJŠ

Košice, 01.03.2016
Č. j. 756 /2016

Dodatok č. 4
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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „zák. č. 131/2002 Z. z.“ alebo „zákon o vysokých školách“), ako aj podľa Študijného
poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a na vykonanie ustanovenia § 8 ods.
1 písm. c) zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009
Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
vydávam
nasledovný Dodatok č. 4 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, č. j.
4405/2011, v znení Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 (ďalej len „smernica“).
Smernica sa mení a dopĺňa takto:





Dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku sa Príloha č. 2 smernice nahrádza
Prílohou č. 2A, Príloha č. 4A sa nahrádza Prílohou č. 4B a Príloha č. 5A sa nahrádza
Prílohou č. 5B. 



V celom texte smernice sa slová „Príloha č. 2“, „Príloha č. 4A“ a „Príloha č. 5A“
nahrádzajú slovami „Príloha č. 2A“, „Príloha č. 4B“ a „Príloha č. 5B“ vo všetkých
gramatických tvaroch. 

Čl. 2 – Základné pojmy a definície znie:
1.

Neoddeliteľnou súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je v zmysle zákona
č. 131/2002 Z. z. aj záverečná práca. Jej obhajoba patrí medzi štátne skúšky1 a je jednou
z podmienok riadneho ukončenia štúdia.

2.

Záverečná práca je podľa zákona o vysokých školách školské dielo vytvorené študentom
na splnenie študijných povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k univerzite.
Záverečná práca je samostatnou prácou študenta, ktorú uskutočňuje pod vedením
školiteľa/vedúceho záverečnej práce určeného vedúcim školiaceho pracoviska. Okrem
školiteľa/vedúceho záverečnej práce môže vedúci školiaceho pracoviska určiť k téme
záverečnej práce aj konzultanta, a to najmä vtedy, ak je žiaduce, aby na vedení záverečnej
práce participovali aj externí spolupracovníci. V takých prípadoch musí vždy jeden z
dvojice: školiteľ/vedúci záverečnej práce – konzultant mať pracovisko na UPJŠ.

3.

V zmysle zákona o vysokých školách záverečnou prácou je:
a) bakalárska práca2 – pri štúdiu podľa študijného programu prvého stupňa (bakalársky
študijný program),
b) diplomová práca 3 – pri štúdiu podľa študijného programu druhého stupňa alebo
študijného programu podľa ust. § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách (magisterský
študijný program, doktorský študijný program),
c) dizertačná práca4 – pri štúdiu podľa študijného programu tretieho stupňa (doktorandský
študijný program).

4.

Rigoróznou prácou má uchádzač v zmysle zákona5 preukázať, že v študijnom odbore má
hlbšie vedomosti, je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a je
schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

5.

Habilitačnou prácou môže byť v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe
získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent
a profesor
a) monografia alebo
b) monotematická práca, ktorá prináša nové vedecké poznatky, alebo
c) súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom, alebo
d) dokumentácia o umeleckom diele alebo o umeleckom výkone, alebo súbor
uskutočnených umeleckých diel alebo umeleckých výkonov.

6.

Školiace pracovisko je pracovisko UPJŠ alebo jej súčasti (napr. katedra alebo ústav),
ktoré vytvára študentovi materiálne a technické podmienky na vytvorenie záverečnej
práce. Školiace pracovisko môže na základe písomnej dohody s UPJŠ spolupracovať aj
s externým subjektom (súkromná firma, štátna alebo verejná organizácia a pod.).

7.

Licenčná zmluva o použití záverečnej, rigoróznej, habilitačnej práce (ďalej len „licenčná
zmluva“) je podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon zmluva medzi autorom
a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Upravuje spôsob použitia a zverejnenia
záverečnej, rigoróznej, habilitačnej práce (Príloha č. 4B).

ust. § 51 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z.
ust. § 52 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z.
3
ust. § 53 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z.
4
ust. § 54 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z.
5
ust. § 53 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z.
1
2

Čl. 5 – Štruktúra záverečnej práce znie:
1.

Záverečná práca obsahuje tieto hlavné časti:
a)
b)
c)
d)

2.

Úvodná časť záverečnej práce obsahuje tieto položky v danom poradí:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

3.

úvodná časť,
hlavná textová časť,
prílohy (nepovinné),
záverečná časť (nepovinné).

obal,
titulný list,
poďakovanie (nepovinné),
zadanie záverečnej práce,
abstrakt v štátnom jazyku,
abstrakt v anglickom resp. inom cudzom jazyku,
obsah,
zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné),
zoznam skratiek a značiek,
slovník (nepovinné).

Obal záverečnej práce (Príloha č. 1) obsahuje:
názov vysokej školy,
názov fakulty, na ktorej je študent zapísaný na štúdium študijného programu
evidenčné číslo, ak bolo určené,
názov záverečnej práce a podnázov záverečnej práce (ak sa podnázov použil),
označenie práce (bakalárska, diplomová alebo dizertačná, resp. rigorózna,
habilitačná),
f) rok predloženia práce,
g) meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly autora práce.
a)
b)
c)
d)
e)

4.

Titulný list obsahuje úplnú informáciu o práci (príloha č. 2A) v štruktúre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

názov vysokej školy,
názov fakulty, na ktorej je študent zapísaný na štúdium študijného programu
názov záverečnej práce a podnázov záverečnej práce (ak sa podnázov použil),
označenie práce (bakalárska, diplomová alebo dizertačná resp. rigorózna,
habilitačná),
názov študijného programu,
názov študijného odboru,
názov školiaceho pracoviska, ak bolo pre záverečnú prácu, rigoróznu
a habilitačnú prácu určené,
meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly školiteľa alebo
vedúceho záverečnej práce,
meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly konzultanta (ak
bol ustanovený),
miesto a rok predloženia záverečnej práce, rigoróznej a habilitačnej práce,
meno, priezvisko a akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly autora práce.

5.

Poďakovanie autora záverečnej práce je nepovinná časť záverečnej práce. Obsahuje
poďakovanie školiteľovi a ďalším osobám, pracoviskám alebo inštitúciám za pomoc
a podporu pri vypracúvaní práce.

6.

Zadanie

7.

Abstrakt obsahuje informáciu o cieľoch práce, jej stručnom obsahu, výsledkoch

a význame celej práce. Súčasťou abstraktu je 3 - 5 kľúčových slov. Abstrakt sa píše
súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 500 slov. Jazykové verzie
abstraktov sa uvádzajú na samostatných stranách.
8.

Obsah je prehľad nečíslovaných a číslovaných častí (kapitol) práce.

9.

Zoznam ilustrácií, zoznam tabuliek, zoznam skratiek a značiek, ako aj slovník sú
nepovinné časti práce. Zoznamy sa uvádzajú v prípadoch, ak prispejú k zvýšeniu
prehľadnosti, jednoznačnosti výkladu a zrozumiteľnosti práce.

10. Hlavnú textovú časť záverečnej práce tvorí:
úvod,
jadro,
záver,
resumé (povinné iba v prípade, ak je práca vypracovaná v inom ako štátnom
jazyku),
e) zoznam použitej literatúry.
a)
b)
c)
d)

11. V úvode autor stručne a výstižne charakterizuje stav poznania alebo praxe v oblasti, ktorá
je predmetom záverečnej práce a oboznamuje čitateľa s významom, cieľmi
a
zámermi práce. Autor v úvode zdôrazňuje, prečo je práca dôležitá a prečo sa rozhodol
spracovať danú tému. Úvod ako názov kapitoly sa nečísluje a jeho rozsah je spravidla 1
až 2 strany.
12. Jadro je hlavná časť práce a člení sa na kapitoly, podkapitoly, odseky a pod. podľa typu
práce, ktoré sa vzostupne číslujú. Každá nová očíslovaná kapitola prvej úrovne sa začína
na novej strane.
13. Členenie jadra práce je určené typom práce. Vo vedeckých a odborných prácach má
jadro spravidla tieto hlavné časti:
a)
b)
c)
d)
d)

súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí,
cieľ práce,
metodika práce a metódy skúmania,
výsledky práce,
diskusia.

14. V časti „Súčasný stav“ riešenej problematiky autor uvádza dostupné informácie a
poznatky týkajúce sa danej témy. Zdrojom pre spracovanie sú aktuálne publikované
práce domácich a zahraničných autorov. Podiel tejto časti práce má rozsahom
zodpovedať charakteru témy, ale spravidla by nemal byť nižší ako 30%.
15. Časť „Cieľ“ práce jasne, výstižne a presne charakterizuje predmet riešenia. Súčasťou sú
aj rozpracované čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie hlavného cieľa.
16. Časť“ Metodika práce a metódy skúmania“ spravidla obsahuje:
a)
b)
c)
d)
e)

charakteristiku objektu skúmania,
pracovné postupy,
spôsob získavania údajov a ich zdroje,
použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov,
štatistické metódy.

17. Časť „Výsledky práce a Diskusia“ sú najvýznamnejšou časťou záverečnej práce.
Výsledky (vlastné postoje alebo vlastné riešenia), ku ktorým autor dospel, sa musia
logicky usporiadať a pri popisovaní sa musia dostatočne zhodnotiť. Zároveň sa
komentujú všetky skutočnosti a poznatky v konfrontácii s výsledkami iných autorov.
Výsledky práce a Diskusia môžu tvoriť aj jednu samostatnú časť; spoločne tvoria
spravidla 30 až 40% záverečnej práce.
18. V časti „Záver“ je potrebné v stručnosti zhrnúť dosiahnuté výsledky vo vzťahu k
stanoveným cieľom. Záver ako kapitola sa nečísluje.

19. Ak je záverečná práca napísaná v cudzom jazyku, musí obsahovať resumé v slovenskom
jazyku v rozsahu spravidla 10% rozsahu záverečnej práce.
20. Zoznam použitej literatúry obsahuje úplný zoznam bibliografických odkazov. Rozsah tejto
časti je daný počtom použitých literárnych zdrojov, ktoré musia korešpondovať s citáciami
použitými v texte.
21. Nepovinná časť „Prílohy“ obsahuje materiály, ktoré neboli zaradené priamo do textu.
Každá príloha sa začína na novej strane, je označená samostatným veľkým písmenom
a zoznam príloh je súčasťou obsahu.
22. Nepovinná „Záverečná časť“ práce môže obsahovať register práce, životopis autora a
ďalšie dodatkové materiály.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia smernice zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu rektorom UPJŠ.

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., v. r.
rektor

Príloha č. 2A k Smernici č. 1/2011 – Vzor titulného listu

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
NÁZOV FAKULTY

NÁZOV PRÁCE
PODNÁZOV PRÁCE
Označenie práce

Študijný program:

názov

Študijný odbor:

názov

Školiace pracovisko:

názov

Školiteľ:

meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly

Konzultant:

meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly

Miesto a rok predloženia práce
Meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly autora

Príloha č. 4B k Smernici č. 1/2011

Licenčná zmluva
o použití záverečnej1, rigoróznej, habilitačnej práce
uzatvorená v nadväznosti na ust. § 65 až 76 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
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
Názov študijného odboru:
Identifikačné číslo práce vygenerované informačným systémom vysokej školy:

1

Nehodiace sa preškrtnite

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 prístup 3), 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
mesiacov 4) odo dňa registrácie diela,
najskôr po uplynutí
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 ust. § 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 .............................

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

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

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

autor

rektor, prípadne ním poverená osoba

3

) § 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. 5B k Smernici č.1/2011
Licenčná zmluva
o použití posudku k záverečnej5, rigoróznej, habilitačnej práci
uzatvorená v nadväznosti na ust. ust. § 65 až 76 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
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:
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
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, 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
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§ 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

