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Príloha 1 – Vzor obalu záverečnej alebo rigoróznej alebo habilitačnej práce  

 

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 

NÁZOV FAKULTY 
 

Evidenčné číslo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁZOV PRÁCE 
 

PODNÁZOV PRÁCE 
 

Označenie práce (napr. Bakalárska práca, Diplomová práca, Dizertačná 

práca, Rigorózna práca, resp. Habilitačná práca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok predloženia práce    Meno, priezvisko a tituly autora



Príloha 2 – Vzor titulného listu záverečnej alebo rigoróznej práce alebo habilitačnej práce  

 

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE  

NÁZOV FAKULTY  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁZOV PRÁCE 
 

PODNÁZOV PRÁCE 
 

Označenie práce (napr. Bakalárska práca, Diplomová práca, Dizertačná práca, Rigorózna 

práca, resp. Habilitačná práca) 

 

Študijný program: (názov študijného programu) (na habilitačnej práci sa uvádza odbor 

habilitačného a inauguračného konania 

 

Študijný odbor: (názov študijného odboru)  

 

Školiace pracovisko: (názov katedry, ústavu)  

 

Vedúci záverečnej práce (pri bakalárskych a diplomových prácach): (meno, priezvisko a   

                                           tituly)  

 

Školiteľ (pri dizertačných prácach): (meno, priezvisko a tituly)  

Konzultant: (meno, priezvisko a tituly) (v prípade, že bol stanovený) 

Osoba poverená vedením rigoróznej práce (pri rigoróznej práci): (meno, priezvisko a tituly) 

 

 

 

Miesto a rok predloženia práce    Meno, priezvisko a tituly autora 

(napr. Bratislava 2019) 



Príloha 3 – Vzor abstraktu záverečnej alebo habilitačnej práce  

 

ABSTRAKT  

 

PRIEZVISKO, Meno: Názov záverečnej práce. – Ekonomická univerzita v Bratislave. Názov 

fakulty; názov katedry. – Vedúci/vedúca záverečnej práce (pri dizertačných prácach 

školiteľ/školiteľka): tituly pred menom, meno a priezvisko, tituly za menom. – Bratislava: 

skratka fakulty (napr. NHF EU), rok, počet strán (napr. 70 s.)  

 

 

Záverečná (habilitačnej) práce je vypracovaná na tému ................................................. Cieľom 

záverečnej práce bolo ..................................................................................................................... 

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

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

.......................................... Jednotlivé časti záverečnej práce boli zamerané na ............................ 

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

Výsledkom riešenia danej problematiky je .................................................................................... 

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

 

 

Kľúčové slová: 

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

 

 

 

ABSTRACT  

 

Znenie slovenského abstraktu uviesť aj v anglickom, prípadne inom cudzom jazyku 

vrátane identifikačných údajov na začiatku abstraktu. 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 4 – Vzor obsahu záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práce  

 

O B S A H            str.  

 

Úvod             xx  

 

1 Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí     xx  

 

1.1 (názov podkapitoly) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      xx 

1.1.1 (názov oddielu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      xx 

1.1.2 (názov oddielu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      xx 

1.1.3 ...............................         xx 

1.1.4 ...............................         xx  

1.2 (názov podkapitoly) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      xx 

............................          xx 

...........................         xx  

 

2 Cieľ práce            xx  

 

3 Metodika práce a metódy skúmania        xx  

 

4 Výsledky práce          xx  

 

4.1 (názov podkapitoly) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      xx 

4.1.1 (názov oddielu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      xx 

4.1.2 (názov oddielu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      xx 

4.1.3 (názov oddielu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      xx 

4.2 (názov podkapitoly) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      xx 

4.2.1 (názov oddielu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      xx 

4.2.2 (názov oddielu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      xx 

............................          xx 

............................         xx  

 

5 Diskusia           xx  

 

Záver             xx 

 

Resumé (iba v prípade vypracovania práce v inom ako štátnom jazyku)    xx 

 

Zoznam použitej literatúry         xx  

 

Prílohy (ak sú súčasťou práce)         xx  

 

x – doplniť príslušné náležitosti  

 

Pri bakalárskych a diplomových prácach je prípustné spojiť časti 2 a 3 do jedného celku – 

Cieľ práce, metodika práce a metódy skúmania a časti 4 a 5 do jedného celku – Výsledky 

práce a diskusia.



Príloha 5 – Vzor bibliografických odkazov  

 

BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY 

 

v súlade s normou STN ISO 690: Informácia a dokumentácia : návod na tvorbu 

bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie;. 

 

Citovanie je preberanie akéhokoľvek textu alebo časti citovaného dokumentu: 

1. doslovný text (citát), 

2. modifikovaný text alebo jeho časť (parafráza), 

3. výsledky výskumov, 

4. tabuľky, grafy, obrázky. 

Citovanie je nutné aj v prípade, ak je v texte práce odkaz na publikáciu. 

Necitujú sa všeobecne zaužívané výrazy (napr. porekadlá, príslovia), všeobecne známe 

historické údaje a teoretické argumenty, ktoré sú často a verejne diskutované. 

 

Všeobecné zásady pre tvorbu bibliografických odkazov 

▪ Predpísané údaje sa čerpajú z citovaného dokumentu: titulný list alebo jeho ekvivalent, tiráž, 

obsah, 1. strana článku, celý dokument, atď. 

▪ Údaje získané z iného zdroja sa uvádzajú v hranatých zátvorkách (napr. preklad názvu, 

doplnky). 

▪ Ak sa niektoré povinné údaje v dokumente nenachádzajú, vynechajú sa. 

▪ Zachováva sa predpísané poradie, forma údajov, interpunkcia a medzery. 

▪ Každý údaj v odkaze musí byť zreteľne oddelený od nasledujúceho interpunkčným 

znamienkom. Jednotlivé skupiny údajov oddeľujeme bodkou a medzerou. 

▪ Údaje sa zapisujú v jazyku citovaného dokumentu (s výnimkou poznámok a doplnkov). 

▪ Nie je nutné zachovávať písanie veľkých písmen ani interpunkciu použité v citovanom 

dokumente, ak to nie je v súlade s pravidlami daného jazyka. 

▪ V súlade s ISO 690 je možné používať slovenské skratky (vyd., roč., č.), ale je možné 

používať aj inojazyčné ekvivalenty (ed., vol., no.). 

▪ Bibliografický odkaz končí bodkou. Ak je posledným údajom informácia o dostupnosti 

(URL), bodka sa nepoužíva. 

 

 

1. Tlačené knihy, monografie, vedecko-kvalifikačné práce  

Prvky popisu:  

PRIEZVISKO autora, meno autora - PRIEZVISKO spoluautora, meno spoluautora. Názov: 

podnázov. Poradie vydania. Miesto publikovania: Vydavateľ, dátum publikovania. Počet 

strán. ISBN.  

 

Ak sú traja autori, oddeľujú sa pomlčkou. Ak je viac autorov ako traja, uvedie sa prvý autor a 

skratka „a kol.“ alebo „et al.“ ak je to zahraničné dielo. 

Prvé vydanie sa v citačnom popise nemusí uvádzať.  

 

Príklady:  

LISÝ, Ján et al. Ekonómia. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 621 s. ISBN 978-80-7552- 

-275-7. 

HOREHÁJOVÁ, Mária - MARASOVÁ, Jana. Mikroekonómia 2 : teória spotrebiteľa. 

Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 128 s.  ISBN 978-80-8168-054-0.  



HALAŠOVÁ, Darina. Analýza lexiky používanej v hospodárskych vzťahoch krajín 

Európskej únie : dizertačná práca. Školiteľ: Marta Grossmanová. Bratislava, 2017. 138 s. 

 

Ak sa uvádza citované dielo v texte pod čiarou, namiesto celkového počtu strán sa uvádza strana, 

z ktorej autor záverečnej práce myšlienku prevzal, napr.  

 

OBERT, Viliam. Návraty a odkazy. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. s. 129. 

ISBN 80-8094-046-0.  

 

Pri záverečných prácach je možné používať aj metódu citovania podľa prvého údaja (mena) 

a dátumu, pri ktorej sa v texte uvedie v zátvorkách prvý údaj (priezvisko autora alebo prvé slovo 

z názvu) a rok vydania citovaného dokumentu. Ak sa prvý údaj už nachádza v rámci textu, 

v zátvorkách za ním sa uvedie len rok. V prípade potreby sa v zátvorkách uvedú za rokom aj 

čísla citovaných strán. Ak majú dva alebo niekoľko dokumentov ten istý prvý daj a rovnaký rok, 

odlíšia sa malými písmenami (a, b, c, a pod.) za rokom vo vnútri zátvoriek. To isté sa uplatní aj 

v zozname bibliografických odkazov.  

 

2. Článok v tlačenom časopise  

Prvky popisu:  

PRIEZVISKO autora, meno autora - PRIEZVISKO spoluautora, meno spoluautora. Názov: 

podnázov. In Názov zdrojového dokumentu: podnázov. Miesto vydania : Vydavateľ, rok 

publikovania, ročník, číslo, rozsah strán. ISSN. 

 

Príklad:  

LIPTÁKOVÁ, Katarína. Mobilita práce ako výrobného faktora vo vybraných krajinách 

Európskej únie. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity 

v Bratislave. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017, roč. 46, č. 1, s. 60-78. 

ISSN 0323-262X. 

 

3. Článok z tlačeného zborníka a monografie  

Prvky popisu: 

PRIEZVISKO autora, meno autora - PRIEZVISKO spoluautora, meno spoluautora. Názov: 

podnázov. In Názov zdrojového dokumentu: podnázov. Miesto vydania : Vydavateľ, rok 

publikovania, rozsah strán. ISBN. 

 

Príklad:  

BARTOŠ, Adam – KOVÁČIKOVÁ, Anna. The principle of the influence of social 

conditions on the foundation and development of cooperatives. In EDAMBA 2016 : 

conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-

doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 10 - 12 april 

2016. Bratislava: Publishing House EKONÓM, 2016, p. 10-20. ISBN 978-80-225-4261-6. 

 

4. Elektronické dokumenty – monografie, zborníky online ale na CD ROM  

Prvky popisu: 

PRIEZVISKO autora, meno autora - PRIEZVISKO spoluautora, meno spoluautora. Názov: 

podnázov [označenie média]. Poradie vydania. Miesto publikovania: Vydavateľ, dátum 

publikovania. Počet strán. [Dátum citovania]. ISBN. Informácie o dostupnosti  

  



 

Príklad:  

SIVÁK, Rudolf - GERTLER, Ľubomíra - KOVÁČ, Urban. Teória a politika rizika vo 

financiách a v bankovníctve [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2015. 443 s. 

ISBN 978-80-89710-19-5. Dostupné na:  ftp://193.87.31.84/0213987/2015.pdf 

GRISÁKOVÁ, Nora. Mikroekonómia [elektronický zdroj]. Bratislava, [2012], online. 36 s. 

[cit. 2017-06-06]. Dostupné na: http://www.fses.uniba.sk/Maximalizacia_uzitocnosti.pdf  

 

5. Články v elektronických časopisoch, zborníkoch a iné príspevky  

Prvky popisu:  

PRIEZVISKO autora, meno autora - PRIEZVISKO spoluautora, meno spoluautora. Názov: 

podnázov [označenie média]. In Názov zdrojového dokumentu: podnázov. Miesto vydania : 

Vydavateľ, dátum publikovania, ročník, číslo, rozsah strán [dátum citovania]. ISSN. 

Informácie o dostupnosti 

 

Príklad:  

TKÁČ, Michal a BLAŠČÁK Pavel. Forex prediction using neural networks. In Acta 

oeconomica Cassoviensia : scientific journal [online]. Košice: PHF EU Košice,20.10. 

2016, roč. 9, č. 1, s. 29-39. ISSN 1337-6020. Dostupné na: 

http://acta.euke.sk/uploads/Acta20201620No201.pdf 

 

6. Normy 

Prvky popisu: 

Označenie a číslo normy: rok vydania (nie rok schválenia alebo účinnosti) : Názov normy  

 

Príklad: 

STN ISO 690:1998 : Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra. 

  

ftp://193.87.31.84/0213987/2015.pdf
http://www.fses.uniba.sk/Maximalizacia_uzitocnosti.pdf


Príloha 6 – Vzor licenčnej zmluvy o použití záverečnej alebo habilitačnej práce pre účely 

„centrálneho“ sprístupnenia práce 

 

LICENČNÁ ZMLUVA O POUŽITÍ ZÁVEREČNEJ, HABILITAČNEJ PRÁCE1 

uzavretá podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon  v znení neskorších 

predpisov (ďalej len: „autorský zákon“) a § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších (ďalej len „zákon) 

 

medzi: 

Titul, meno a priezvisko: ............................................................... 

Dátum a miesto narodenia: ............................................................... 

Adresa trvalého pobytu: ............................................................... 

(ďalej len „autor“) 

a 

Slovenskou republikou zastúpenou vysokou školou: 

Vysoká škola:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Fakulta:  ............................................................ 

Adresa:   Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   ................................................................. 

(ďalej len „používateľ“ alebo „nadobúdateľ“) 

 

 

Čl. 1 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora používateľovi na použitie diela 

špecifikovaného v čl. 2 tejto zmluvy (ďalej len „licencia“) podľa podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve. 

 

Čl. 2 

Špecifikácia diela 

Názov diela:  ......................................................... 

Druh diela2:  ......................................................... 

Číslo študijného odboru3:.................................................... 

Názov študijného odboru: 

Identifikačné číslo práce:  vygenerované informačným systémom vysokej školy 

  

 
1 nehodiace sa prečiarknite 
2 bakalárska záverečná práca, diplomová záverečná práca, dizertačná záverečná práca, rigorózna práca, 

habilitačná práca 
3 prvé štvorčíslie kódu podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 114/2011 Z. z., ktorou sa vydáva 

Štatistická klasifikácia odborov vzdelania 



Čl. 3 

Spôsob použitia diela a rozsah licencie 

1. Autor súhlasí so zverejnením diela a udeľuje používateľovi 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. Používateľ je oprávnený dielo po jeho zaradení do registra sprístupniť verejnosti 

najskôr po uplynutí mesiacov5 odo dňa registrácie diela, 

bez odkladnej lehoty. 

 

3. Používateľ 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 používateľovi podľa tejto zmluvy je nevýhradná a v územne 

neobmedzenom rozsahu. 

 

5. Autor udeľuje používateľovi licenciu na dobu 70 rokov odo dňa registrácie diela v registri. 

 

Čl. 4 

Odmena 

1. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne. 

 

Čl. 5 

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 EU v Bratislave. 

 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma stranami; podpísaním sa 

rozumie aj nahradenie podpisu mechanickým prostriedkom. 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 na znak súhlasu ju podpisujú 

vlastnoručne, 

mechanickým prostriedkom6. 

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

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

autor            používateľ/nadobúdateľ zastúpený 

rektorom, prípadne ním poverenou osobou  

 
4 § 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 
5 celé číslo od 1 do 12, so súhlasom rektora, prípadne dekana do 36 
6 § 40 ods. 3 Občianskeho zákonníka 



Príloha 7 – Vzor čestného vyhlásenia o vydaní záverečnej alebo habilitačnej práce 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYDANÍ ZÁVEREČNEJ PRÁCE ALEBO 

HABILITAČNEJ PRÁCE V RÁMCI PERIODICKEJ ALEBO NEPERIODICKEJ 

PUBLIKÁCIE7 

 

Titul, meno a priezvisko: .......................................................... 

Dátum a miesto narodenia: .......................................................... 

Adresa trvalého pobytu: .......................................................... 

Vysoká škola:   .......................................................... 

Fakulta:   .......................................................... 

 

Týmto čestne vyhlasujem, že 

 záverečná práca 

 bakalárska 

 diplomová 

 dizertačná 

 habilitačná práca 

s názvom: 

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

ktorej som autorom, bola 

 pred zaslaním, 

 po zaslaní 

do centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác publikovaná 

 v celom rozsahu 

 sčasti 

ako 

 periodická publikácia 

s názvom: .......................................................................................................................... 

vydavateľ: ......................................................................................................................... 

ISSN: ................................................................................................................................ 

číslo seriálu, v rámci ktorého došlo k vydaniu práce: ...................................................... 

 neperiodická publikácia 

vydavateľ: ......................................................................................................................... 

rok vydania: .......................... náklad vydania: .......................... ISBN: .......................... 

 

Ak bola publikovaná iba časť práce, uvádzam čísla strán pdf dokumentu odovzdaného do AiS 

EU v Bratislave, ktoré boli publikované: ............................................................................. 

 

 

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

          autor 

 

 

 

 

Príloha č. 8 – Vzor licenčnej zmluvy o použití záverečnej alebo habilitačnej práce pre účely 
 

7 Ak bola záverečná alebo habilitačná práca, prípadne jej časť vydaná vo viacerých periodických alebo 

neperiodických publikáciách, môže autor informácie o všetkých vydaných častiach práce a o všetkých 

publikáciách uviesť v jednom čestnom vyhlásení 



sprístupnenia práce prostredníctvom webového sídla EU v Bratislave 

 

LICENČNÁ ZMLUVA O POUŽITÍ DIELA 

uzavretá podľa§ 65  a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „autorský zákon“) 

medzi: 

autorom: 

Titul, meno a priezvisko: 

Dátum a miesto narodenia: 

Trvalý pobyt: 

(ďalej len „autor“) 

a 

nadobúdateľom: 

Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Fakulta: 

Adresa: Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

IČO: 00399957 

V zastúpení: vedúci práce, resp. školiteľ (tituly, meno a priezvisko) 

(ďalej len „vysoká škola“) 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora (ďalej len „dielo“) špecifikovaného 

v článku 2 tejto zmluvy nadobúdateľovi na použitie diela (ďalej len „licencia“) podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve. 

 

Článok 2 

Určenie školského diela 

1. Druh diela8: 

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: 

 

2. Dielo podľa bodu 1 bolo vytvorené jeho autorom, ktorým je študent vysokej školy, alebo 

účastníkom rigorózneho konania alebo habilitačného konania na vysokej škole, ktorá je 

nadobúdateľom licencie podľa tejto zmluvy. 

  

 
8 bakalárska práca, diplomová práca, dizertačná práca, rigorózna práca, habilitačná práca 

 



Článok 3 

Spôsob použitia školského diela a rozsah licencie 

1. Autor udeľuje nadobúdateľovi právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny školského diela 

za účelom uchovávania a bibliografickej registrácie diela v súlade so zákonom 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. v znení neskorších 

predpisov. 

2. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu v tomto rozsahu: 

 sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny diela na jeho webovom sídle 

prostredníctvom verejne prístupného elektronického katalógu akademickej knižnice 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 bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej 

osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely, 

 sprístupňovanie 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 záverečnej práce, ak autor nesúhlasí so zverejnením 

celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné), telefón 

.................................... , e-mail:....................................................... 

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 § 32 autorského zákona. 

5. Zánikom nadobúdateľa ako právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva 

a povinnosti z tejto zmluvy na právneho nástupcu nadobúdateľa. 

 

Článok 4 

Odmena 

Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne. 

 

Článok 5 

Pôvodnosť a nemeniteľnosť diela 

1. Autor vyhlasuje, že dielo vytvoril samostatnou vlastnou tvorivou činnosťou 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. 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v systéme AiS.  

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 obidvomi 

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 vlastnoručne podpisujú. 

 

V Bratislave dňa ........................... 

 

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

autor          nadobúdateľ 

 

  



Príloha č. 9 – Vzor vyhlásenia o poskytnutí záverečnej alebo habilitačnej práce bez možnosti 

sprístupnenia prostredníctvom webového sídla EU v Bratislave 

 

VYHLÁSENIE O POSKYTNUTÍ DIELA BEZ MOŽNOSTI SPRÍSTUPNENIA)9 

 

Tituly, meno a priezvisko: 

Dátum a miesto narodenia: 

Trvalý pobyt: 

Vysoká škola: 

Fakulta: 

Adresa: 

IČO: 

Druh diela10: 

Iná práca (charakterizovaná ako): 

Názov diela: 

Identifikačné číslo práce:  vygenerované v AIS 

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 § 93 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení 

neskorších predpisov ): 

 

Zdôvodnenie: 

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

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

 

Týmto nie je dotknuté sprístupnenie diela prostredníctvom centrálneho registra záverečných, 

rigoróznych a habilitačných prác podľa osobitného predpisu.11 

 

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

podpis autora 

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

meno, priezvisko 

a podpis vedúceho 

školiaceho pracoviska 

  

  

 
9 vypisuje sa len vtedy, ak autor alebo školiteľ nesúhlasí so zverejnením práce 
10 bakalárska, diplomová, dizertačná, habilitačná práca 
11 § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  



Príloha 10 – Vzor licenčnej zmluvy o použití posudku na k záverečnej, rigoróznej alebo 

habilitačnej práci 

 

LICENČNÁ ZMLUVA O POUŽITÍ POSUDKU K ZÁVEREČNEJ12, RIGORÓZNEJ 

ALEBO HABILITAČNEJ PRÁCI 

 

uzatvorená podľa§ 65  a nasl. zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „autorský zákon“) 

 

medzi: 

Titul, meno a priezvisko: 

Dátum a miesto narodenia: 

Trvalý pobyt: 

Vzťah k práci13: 

(ďalej len „autor posudku“) 

a 

Slovenskou republikou zastúpenou vysokou školou: 

Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Fakulta: 

Adresa: Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

IČO: 

(ďalej len „používateľ“ alebo „nadobúdateľ“) 

 

Čl. 1 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora posudku používateľovi na použitie diela 

špecifikovaného v čl. 2 tejto zmluvy (ďalej len „licencia“) podľa podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve. 

 

Čl. 2 

Špecifikácia diela 

Posudok k14 záverečnej, habilitačnej práci 

Názov práce: 

Meno a priezvisko autora práce: 

Názov študijného odboru: 

Číslo študijného odboru15: 

Identifikačné číslo práce vygenerované informačným systémom vysokej školy: 

 

Čl. 3 

Spôsob použitia diela a rozsah licencie 

 
12 nehodiace sa preškrtnite 
13 oponent, školiteľ, vedúci záverečnej alebo rigoróznej práce, recenzent, iná osoba 
14 bakalárskej záverečnej práci, diplomovej záverečnej práci, dizertačnej záverečnej práci, rigoróznej 

práci, habilitačnej práci 
15 prvé štvorčíslie kódu podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 114/2011 Z. z., 

ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelávania  



1. Autor posudku súhlasí so zverejnením diela a udeľuje používateľovi súhlas na sprístupňovanie 

digitálnej rozmnoženiny diela spôsobom umožňujúcim hromadný prístup16a to len 

prostredníctvom centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (ďalej len 

„register“). 

2. Používateľ je oprávnený po zaradení diela do registra sprístupniť dielo verejnosti najskôr v deň 

sprístupnenia záverečnej alebo habilitačnej práce, ku ktorej sa dielo vzťahuje. 

3. Používateľ 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 používateľovi podľa tejto zmluvy je nevýhradná 

a v územne neobmedzenom rozsahu. 

5. Autor posudku udeľuje používateľovi licenciu na dobu 70 rokov odo dňa registrácie práce, ku 

ktorej sa dielo vzťahuje v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác. 

Čl. 4 

Odmena 

Autor posudku udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne. 

Čl. 5 

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 EU v Bratislave. 

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 

 vlastnoručne, 

 mechanickým prostriedkom.17  

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

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

autor posudku      používateľ/nadobúdateľ zastúpený 

rektorom, prípadne ním poverenou osobou 

 

 
16 § 4 ods. 2 zákona č. 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  
17 § 40 ods. 3 Občianskeho zákonníka 
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