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Vydáva sa Dodatok č. 2 k Smernici č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných
prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej tiež „dodatok“), ktorým sa mení
a dopĺňa Smernica č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej tiež „smernica“) takto:

1.

2.

I.
V článku 2 Základné pojmy a definície sa mení bod 6 a jeho nové znenie je:
„Licenčná zmluva1 je právny dokument, ktorý upravuje spôsob použitia a zverejnenia
záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce. Jednu licenčnú zmluvu na sprístupnenie
záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce prostredníctvom centrálneho registra prác
uzatvára autor so Slovenskou republikou zastúpenou vysokou školou a druhú licenčnú
zmluvu na sprístupnenie záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce pre
účely Univerzitnej knižnice UMB uzatvára autor s Univerzitou Mateja Bela v Banskej
Bystrici. V prípade uzatvorenia licenčných zmlúv v listinnej podobe sa každá zo zmlúv
zhotovuje v dvoch listinných vyhotoveniach, z toho jedno pre autora a druhé vyhotovenie
sa uschováva v Univerzitnej knižnici UMB. Licenčné zmluvy možno podpísať aj
elektronicky.
Mení sa článok 6 Predkladanie záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce a jeho
nové znenie je:
1. Záverečná, rigorózna a habilitačná práca sa odovzdáva spravidla v elektronickej
forme prostredníctvom systému evidencie záverečných prác v AiS2 (ďalej EZP),
podľa vnútorného predpisu fakulty. Elektronická forma záverečnej, rigoróznej a
habilitačnej práce sa vyhotoví vo formáte Portable Device Format (PDF)
s možnosťou prevodu na čistý text.
2. Ak je predmetom záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce vytvorenie umeleckého
diela v inej ako literárnej forme alebo podanie umeleckého výkonu, do centrálneho
registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác sa namiesto tejto práce alebo
jej časti zasiela písomná informácia o vytvorenom umeleckom diele alebo podanom
umeleckom výkone, ktorého miera originality sa neoveruje. Podstatné náležitosti
písomnej informácie obsahuje § 4 Vyhlášky č. 233/ 2011.
3. Súčasťou odovzdania záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práce je uzatvorenie
a odovzdanie licenčnej zmluvy medzi autorom a Slovenskou republikou (príloha 10)
a uzatvorenie a odovzdanie licenčnej zmluvy medzi autorom a Univerzitou Mateja
Bela v Banskej Bystrici (príloha 10a).
4. Autor si v licenčnej zmluve medzi autorom a Slovenskou republikou môže vyhradiť
odkladnú lehotu v trvaní najviac 12 mesiacov odo dňa registrácie záverečnej,
rigoróznej alebo habilitačnej práce v centrálnom registri, počas ktorej nie je účinným
jeho súhlas so sprístupňovaním práce verejnosti. Túto lehotu možno vo výnimočných
prípadoch predĺžiť na základe súhlasného vyjadrenia dekana fakulty najviac o ďalších
24 mesiacov.
5. K licenčnej zmluve medzi autorom a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici
môže autor v prípade, že dielo poskytuje bez možnosti sprístupnenia prostredníctvom
webového sídla vysokej školy, predložiť Vyhlásenie o poskytnutí školského diela bez
možnosti sprístupnenia (príloha 11). Toto vyhlásenie možno podpísať aj elektronicky.
6. Ak bola záverečná, rigorózna a habilitačná práca, prípade jej časť vydaná vo
viacerých periodických alebo neperiodických publikáciách, uvedie autor informácie

Zákon č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), § 65 68
1

o všetkých vydaných častiach práce a o všetkých publikáciách v Čestnom vyhlásení
o vydaní záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práce (príloha 12). Čestné
vyhlásenie možno podpísať elektronicky.
7. Spolu so záverečnou, rigoróznou alebo habilitačnou prácou sa zasielajú
v elektronickej forme aj príslušné posudky oponentov, vedúcich, školiteľov
záverečných, rigoróznych alebo habilitačných prác. Tieto posudky sa uchovávajú
v centrálnom registri prác spolu s príslušnou prácou po dobu jej uchovávania. Ak sa
fakulta rozhodne na sprístupnenie posudkov verejnosti alebo iné ich uverejnenie,
vyžaduje sa písomná licenčná zmluva s nositeľom autorských práv k tomuto posudku
(príloha 13). Licenčnú zmluvu o použití posudku k dielu možno podpísať
elektronicky.

1.

2.
3.
4.
5.

II.
Mení sa Príloha č. 10 k tomuto dodatku. Nový názov Prílohy č. 10 je Licenčná zmluva
o použití diela medzi autorom a Slovenskou republikou a jej nové znenie je prílohou
tohto dodatku.
Dopĺňa sa Príloha č. 10a Licenčná zmluva o použití diela medzi autorom a Univerzitou
Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej nové znenie je prílohou tohto dodatku.
Dopĺňa sa Príloha č. 11 Vyhlásenie o poskytnutí školského diela bez možnosti
sprístupnenia a jej nové znenie je prílohou tohto dodatku.
Pôvodné Prílohy č. 11 a 12 sa prečíslujú na 12 a 13.
Mení sa Príloha č. 13 a jej nové znenie je prílohou tohto dodatku.
III.

1.

Tento Dodatok č. 2 k Smernici č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných
prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici nadobúda platnosť a účinnosť
dňom 1. apríla 2021.

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
rektor UMB
Prílohy
Príloha č. 10 Licenčná zmluva o použití diela medzi autorom a Slovenskou republikou
Príloha č. 10a Licenčná zmluva o použití diela medzi autorom a Univerzitou Mateja Bela
v Banskej Bystrici
Príloha č. 11 Vyhlásenie o poskytnutí školského diela bez možnosti sprístupnenia
Príloha č. 13 Licenčná zmluva o použití posudku k dielu

Príloha 10 Licenčná zmluva o použití diela medzi autorom a Slovenskou republikou

Licenčná zmluva o použití záverečnej, rigoróznej, habilitačnej práce2
uzatvorená podľa § 65 – 76 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a § 63 zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
medzi
autorom
Titul, meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Trvalý pobyt:

a
nadobúdateľom
Slovenskou republikou zastúpenou
Vysoká škola:
Fakulta:
Adresa:
IČO:
Fakulta zastúpená dekanom:
Osoba oprávnená konať:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

30232295

Článok 1
Predmet zmluvy
1.

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

1. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na toto školského dielo3:
bakalárska práca,
diplomová práca,
dizertačná práca,
rigorózna práca
habilitačná práca
s názvom .......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Názov študijného odboru: .............................................................................................
Identifikačné číslo práce vygenerované informačným systémom vysokej školy:
..................................................................................................

2
3

Nehodiace sa preškrtnite
V štvorčeku vyberte označenie práce a správny text doplňte

Článok 3
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 prístup4, a to len prostredníctvom centrálneho registra záverečných,
rigoróznych a habilitačných prác (ďalej len „register“).
2. Nadobúdateľ je oprávnený dielo po jeho zaradení do registra sprístupniť verejnosti
najskôr po uplynutí

mesiacov5 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 ho 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.
Článok 4
Odmena
1. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená
v dvoch listinných vyhotoveniach, z toho jedno pre každú zmluvnú stranu,
v elektronickej podobe v informačnom systéme univerzity.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom vyjadrenia súhlasu s jej obsahom
obomi zmluvnými stranami spôsobom podľa odseku 3. Táto zmluva stráca účinnosť
dňom, keď prevádzkovateľ registra natrvalo zastaví sprístupňovanie diela verejnosti
podľa § 63 ods. 12 zákona. 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 vyjadrujú súhlas s jej obsahom
Zákon 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 ods. 2
5
Celé číslo od 1 do 12 so súhlasom dekana do 36 mesiacov
4

vlastnoručne
elektronicky
V Banskej Bystrici dňa ...............

...............................................
autor6

V Banskej Bystrici dňa .........................

...................................................
nadobúdateľ

Ak sa Licenčná zmluva podpisuje elektronicky, na mieste určenom na vlastnoručný podpis sa uvedie text
„Podpísané elektronicky“.
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Príloha 10a Licenčná zmluva o použití diela medzi autorom a Univerzitou Mateja Bela
v Banskej Bystrici
Licenčná zmluva o použití diela
uzatvorená podľa § 65 až 76 Zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
medzi

autorom:
Tituly, meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Trvalý pobyt:
a
nadobúdateľom:
Vysoká škola:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta:
Adresa:
IČO:
Fakulta zastúpená dekanom:
Čl. 1
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora diela špecifikovaného v čl. 2 tejto zmluvy
nadobúdateľovi na použitie diela (ďalej len „licencia“) podľa podmienok dohodnutých v tejto
zmluve.
Čl. 2
Špecifikácia diela
Druh diela:
Iná práca (charakterizovaná ako):
Názov diela:
Identifikačné číslo práce vygenerované
informačným systémom vysokej školy:
Deň odovzdania diela do centrálneho registra
záverečných, rigoróznych a habilitačných prác:
Dielo podľa odseku 1 bolo vytvorené jeho autorom, ktorým je študent vysokej školy, alebo
účastník rigorózneho konania alebo habilitačného konania na vysokej škole, ktorá je
nadobúdateľom licencie podľa tejto zmluvy.

Čl. 3
Spôsob použitia školského diela a rozsah licencie
1. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu v tomto rozsahu:
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny diela na jeho webovom
sídle prostredníctvom verejne prístupného elektronického katalógu
akademickej knižnice vysokej školy bez obmedzenia bez zbytočného odkladu
po účinnom udelení súhlasu, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe
na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely,
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny diela na jeho webovom
sídle prostredníctvom verejne prístupného elektronického katalógu
akademickej knižnice 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 diela prostredníctvom akademickej
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),
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov diela, kontaktov, ak autor nesúhlasí
so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako
nepovinné):
Telefón:

e-mail:

2. Licencia udelená autorom nadobúdateľovi podľa tejto zmluvy je nevýhradná.
3. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových
práv autora podľa § 21 autorského zákona.
4. Zánikom nadobúdateľa ako právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú
práva a povinnosti z tejto zmluvy na právneho nástupcu nadobúdateľa.
Čl. 4
Odmena
1. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne.
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 diela bez ohľadu na nosič majú identický obsah.
3. Nadobúdateľ nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do obsahu diela.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa vyhotovuje:
v dvoch listinných vyhotoveniach, z toho jedno pre každú zmluvnú stranu, alebo
v elektronickej podobe v informačnom systéme vysokej školy.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť po úspešnej obhajobe
príslušného 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, Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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,
elektronicky.
Banská Bystrica, dňa

...................................
autor7

........................................
nadobúdateľ

Ak sa Licenčná zmluva podpisuje elektronicky, na mieste určenom na vlastnoručný podpis sa uvedie text
„Podpísané elektronicky“.
7

Príloha 11 Vyhlásenie o poskytnutí školského diela bez možnosti sprístupnenia8
Tituly, meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Trvalý pobyt:
Vysoká škola:
Fakulta:
Adresa:
IČO:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Druh diela:9
Názov diela:
Identifikačné číslo práce
vygenerované informačným
systémom vysokej školy:
Deň odovzdania diela do
centrálneho registra
záverečných, rigoróznych
a habilitačných prác:
Autor vyhlasuje, že dielo poskytuje bez možnosti sprístupnenia prostredníctvom webového
sídla vysokej školy z nasledovných dôvodov:
dielo bolo vytvorené na základe zmluvy s inou právnickou osobou,
obsah (alebo časť obsahu) diela je v konaní na prihlášku patentu/vynálezu,
iný závažný dôvod (v súlade s § 51 autorského zákona):
Zdôvodnenie:

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

...........................................
podpis autora10

.............................................
meno, priezvisko a podpis
vedúceho školiaceho pracoviska

vypisuje sa len vtedy, ak autor alebo školiteľ nesúhlasí so zverejnením práce
bakalárska práca, diplomová práca, rigorózna práca, dizertačná práca, kvalifikačná práca (habilitačná)
10
Ak sa Vyhlásenie o poskytnutí školského diela bez možnosti sprístupnenia podpisuje elektronicky, na mieste
určenom na vlastnoručný podpis sa uvedie text „Podpísané elektronicky“.
8
9

Príloha č. 13 Licenčná zmluva o použití posudku k dielu

Licenčná zmluva o použití posudku k záverečnej,
rigoróznej, habilitačnej práci11
uzatvorená podľa § 65 až 76 Zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a § 63 zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
medzi
autorom
Titul, meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Trvalý pobyt:

Vzťah k práci:
oponent,
školiteľ,
vedúci záverečnej alebo rigoróznej práce,
recenzent
iná osoba
a
nadobúdateľom
Slovenskou republikou zastúpenou
Vysoká škola:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská
Bystrica
Fakulta:
Adresa:
IČO:
30232295
Fakulta zastúpená dekanom:
Osoba oprávnená konať:

Článok 1
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora posudku nadobúdateľovi na použitie diela
špecifikovaného v čl. 2 tejto zmluvy (ďalej len „licencia“) podľa podmienok dohodnutých
v tejto zmluve.
Článok 2
Špecifikácia diela
Posudok k12:
bakalárskej práci
diplomovej práci
dizertačnej práci
rigoróznej práci
habilitačnej práci

11
12

Nehodiace sa preškrtnite
V štvorčeku vyberte označenie práce a správny text doplňte

s názvom

...................................................................................................................
...................................................................................................................
Meno a priezvisko autora práce: ...........................................................................................
Názov študijného odboru: .........................................................................................
Identifikačné číslo práce vygenerované informačným systémom vysokej školy:
.....................................................................................................
Článok 3
Spôsob použitia diela a rozsah licencie
1. Autor posudku súhlasí so zverejnením diela a udeľuje nadobúdateľovi súhlas na
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny diela verejnosti spôsobom umožňujúcim
hromadný prístup13, a to prostredníctvom centrálneho registra záverečných,
rigoróznych a habilitačných prác (ďalej len „register“).
2. Nadobúdateľ je oprávnený po zaradení diela do registra sprístupniť dielo verejnosti
najskôr v deň sprístupnenia záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práce, ku ktorej
sa dielo vzťahuje verejnosti.
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 centrálnom registri záverečných, rigoróznych
a habilitačných prác.
Článok 4
Odmena
1. Autor posudku udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená
v dvoch listinných vyhotoveniach, z toho jedno pre každú zmluvnú stranu,
v elektronickej podobe v informačnom systéme univerzity.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom vyjadrenia súhlasu s jej obsahom
obomi zmluvnými stranami spôsobom podľa odseku 3. Ak sa stane niektoré
z ustanovení tejto zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nebude tým
dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných zmluvných dojednaní.

Zákon 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 ods. 2
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3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani
v tiesni, jej obsahu porozumeli a vyjadrujú súhlas s jej obsahom
vlastnoručne
elektronicky

V Banskej Bystrici dňa ...............

...............................................
autor14

V Banskej Bystrici dňa .........................

..................................................
nadobúdateľ

Ak sa Licenčná zmluva o použití posudku k záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práci podpisuje
elektronicky, na mieste určenom na vlastnoručný podpis sa uvedie text „Podpísané elektronicky“.
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