0 cm

Príloha č. 1 k smernici rektora - Obal

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
FAKULTA XXXXXXXXXXX

12 cm

NÁZOV PRÁCE
Podnázov práce

15 cm

Označenie práce

Rok predloženia práce

Meno, Priezvisko, tituly

15

0 cm

Príloha č. 2 k smernici rektora – Titulný list

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
5 cm

FAKULTA XXXXXXXXXXXXX

NÁZOV PRÁCE
Podnázov práce

12 cm

15 cm

Označenie práce

Študijný program: názov
Študijný odbor:

číslo a názov 1

Školiace pracovisko: názov
Školiteľ:

meno, priezvisko, akademické a vedecko-pedagogické tituly

Konzultant:

meno, priezvisko, akademické a vedecko-pedagogické tituly

Rok predloženia práce

Meno, Priezvisko, tituly

25 cm
1

prvé štvorčíslie kódu podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 114/2011 Z.z., ktorou sa
vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelávania
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Príloha č. 3 k smernici rektora – Čestné vyhlásenie
ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYDANÍ ZÁVEREČNEJ PRÁCE, RIGORÓZNEJ PRÁCE ALEBO
HABILITAČNEJ PRÁCE2 V RÁMCI PERIODICKEJ ALEBO NEPERIODICKEJ PUBLIKÁCIE
Meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Trvalý pobyt:
Vysoká škola:
Fakulta:
Týmto čestne vyhlasujem, že
[] záverečná práca
[] bakalárska
[] diplomová
[] dizertačná
[] rigorózna práca
[] 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 informačného systému vysokej školy, ktoré boli publikované:
V .......................... dňa .....................

............................
Autor
2

nehodiace sa preškrtnúť
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Príloha č. 4 k smernici rektora - Licenčná zmluva medzi Slov. republikou a autorom
LICENČNÁ ZMLUVA O POUŽITÍ ZÁVEREČNEJ, RIGORÓZNEJ, HABILITAČNEJ3 PRÁCE
uzatvorená podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve
a právach súvisiacich s autorským právom (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
titul, meno a priezvisko:
dátum a miesto narodenia:
trvalý pobyt:
(ďalej len "autor")
a
Slovenskou republikou zastúpenou
vysokou školou:
(názov a adresa fakulty, na ktorej je autor zapísaný na štúdium alebo je
uchádzačom v rigoróznom konaní alebo habilitačnom konaní, resp. adresa
vysokejškoly)
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 diela:
[] záverečná práca
[] rigorózna práca
[] habilitačná práca
Ak ide o záverečnú prácu, jej druh:
[] bakalárska práca
[] diplomová práca
[] dizertačná práca
3

nehodiace sa preškrtnúť
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Číslo študijného odboru4:
Názov študijného odboru:
Identifikačné číslo práce vygenerované informačným systémom vysokej školy:
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 prístup5 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 [] mesiacov6 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
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.
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

4

prvé štvorčíslie kódu podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 114/2011 Z.z., ktorou sa
vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelávania
5
§4 ods. 2 zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
6
celé číslo od 1 do 12, so súhlasom rektora, prípadne dekana 36
19

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.

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

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

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

............................
dekan, prípadne ním poverená osoba
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Príloha č. 5 k smernici rektora – Licenčná zmluva medzi UCM a autorom

Licenčná zmluva o použití diela

uzatvorená podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
medzi
autorom
Tituly, meno
a priezvisko:
Dátum a miesto
narodenia:
Trvalý pobyt:
a
nadobúdateľom:
Vysoká škola:
Fakulta:
Adresa:
IČO:
Fakulta zastúpená
dekanom:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

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
Určenie diela
1.
Druh diela:7)
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:

7

) bakalárska práca, diplomová práca, dizertačná práca; rigorózna práca, habilitačná práca
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2. 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 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 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
Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne.
Čl. 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.
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Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom po jednom vyhotovení
dostane autor a príslušná akademická knižnica.
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 vlastnoručne podpisujú.
V......................................... , dňa..............................

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

..........................................
nadobúdateľ
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Príloha č. 6 k smernici rektora – Vyhlásenie o poskytnutí diela bez možnosti sprístupnenia

VYHLÁSENIE O POSKYTNUTÍ DIELA BEZ MOŽNOSTI SPRÍSTUPNENIA8)

Tituly,
a priezvisko:
Dátum
narodenia:
Trvalý pobyt:

meno
a miesto

Vysoká škola:
Fakulta:
Adresa:
IČO:
Druh diela:9)
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:
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:

Týmto nie je dotknuté sprístupnenie diela prostredníctvom centrálneho registra
záverečných, rigoróznych a habilitačných prác podľa osobitného predpisu.10)
V..........................................., dňa....................
................................
podpis autora

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

8

) vypisuje sa len vtedy, ak autor alebo školiteľ nesúhlasí so zverejnením práce.
) bakalárska práca, diplomová práca, dizertačná práca; rigorózna práca, habilitačná práca.
10
) § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9
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Príloha č. 7 k smernici rektora – Vzor používania bibliografických odkazov

Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 a ISO 690-2
1. Knihy / Monografie
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov : podnázov (nepovinný). Poradie vydania. Miesto vydania :
Vydavateľ, rok vydania. Rozsah 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:
OBERT, V. 2006. Návraty a odkazy. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. 129
s. ISBN 80-8094-046-0.
TIMKO, J. – SIEKEL. P. – TURŇA. J. 2004. Geneticky modifikované organizmy.
Bratislava : Veda, 2004. 104 s. ISBN 80-224-0834-4.
HORVÁT, J. a kol. 1999. Anatómia a biológia človeka. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1999.
425 s. ISBN 80-07-00031-5.
2. Článok v časopise
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov. In Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopisy). ISSN,
rok, ročník, číslo zväzku, Rozsah strán (strana od-do).
Príklady:
STEINEROVÁ, J. 2000. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. In
Pedagogická revue. ISSN 1335-1982, 2000, roč. 2, č. 3, s. 8-16.
BEŇAČKA, J. et al. 2009. A better cosine approximate solution to pendulum equation.
In International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. ISSN
0020-739X, 2009, vol. 40, no. 2, p. 206-215.
3. Článok zo zborníka a monografie
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov článku. In Názov zborníka. Miesto vydania : Vydavateľ, rok
vydania. ISBN, Rozsah strán (strana od-do).
Príklady:
ZEMÁNEK, P. 2001. The machines for "green works" in vineyards and their
economical evaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit
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Growing and viticulture. Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry,
2001. ISBN 80-7157-524-0, p. 262-268.
BOĎOVÁ, M. et al. 1990. An introduction to algorithmic and cognitive approaches for
information retrieval. In 18. Informatické dni : sborník referátů z mezinárodní
vědecké konference o současných poznatcích informačních a komunikačních
technologiích a jejich využití. Praha : Univerzita Karlova, 1990. ISBN 80-01-02079-7,
s. 17-28.
4. Elektronické dokumenty - monografie
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov [Druh nosiča]. Vydanie. Miesto vydania : Vydavateľ,
dátum vydania. Dátum aktualizácie. [Dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISBN.
Príklad:
SPEIGHT, J. G. 2005. Lange's Handbook of Chemistry. [online]. London : McGraw-Hill,
2005. 1572 p. [cit. 2009.06.10.] Dostupné na internete:
<http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISPLA
Y_bookid=1347&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_fromSearch=true&_EXT_KNOVEL_DISPLA
Y_searchType=basic> . ISBN 978-1-60119-261-5.
5. Články v elektronických časopisoch a iné príspevky
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov. In Názov časopisu. [Druh nosiča]. rok vydania, ročník,
číslo [dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISSN.
Príklad:
HOGGAN, D. 2002. Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists. In
Electronic Journal of Academic and Special Librarianship [online]. 2002, vol. 3, no. 3
[cit. 2003-01-10]. Dostupné na internete:
<http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v03n03/Hoggan_d01.htm>. ISSN
1525-321X.
6. Príspevok v zborníku na CD-ROM
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov. In Názov zborníka [Druh nosiča]. Miesto vydania :
Vydavateľ, rok vydania, Rozsah strán (strana od-do). ISBN.
Príklad:
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, 2001, p. 262-268. ISBN 80-7157-524-0.
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7. Vedecko-kvalifikačné práce
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov práce : označenie druhu práce (dizertačná,
doktorandská). Miesto vydania : Názov vysokej školy, rok vydania. Rozsah strán.
Príklad:
MIKULÁŠIKOVÁ, M. 1999. Didaktické pomôcka pre praktickú výučbu na hodinách
výtvarnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl : diplomová práca. Nitra : UKF, 1999.
62 s.
8. Výskumné správy
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov práce : druh správy (VEGA, priebežná správa). Miesto
vydania : Názov inštitúcie, rok vydania. Rozsah strán.
Príklad:
BAUMGARTNER, J. a kol. 1998. Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie
zvierat : výskumná správa. Nitra : VÚŽV, 1998. 78 s.
9. Normy
Popis prvku:
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.
10. V texte záverečnej práce sa označenie bibliografického odkazu (citácia) píše vždy na
tom mieste, kde sa autor odvoláva na použitý bibliografický odkaz (výnimka §6
ods.3 smernice). Citácia slúži na spojenie daného miesta so záznamom o citovanom
dokumente. Tento záznam je súčasťou zoznamu bibliografických odkazov. V
záverečných prácach sa nevyžaduje spojenie citovaného miesta so skráteným
záznamom o dokumente, ktorý je umiestnený pod čiarou. Priamo v texte
sa uvedie text citácie, resp. parafrázy a za ním v prípade „citácie“ (Katuščák, 1998, s.
87) alebo parafrázy (Katuščák, 1998). Diela od jedného autora vydané v rovnakom
roku sa pri citovaní rozlíšia tak, že za rok vydania sa uvedie malé písmeno
(Katuščák, 1998a, s. 87), resp. (Katuščák, 1998b, s. 90). V zozname literatúry zostane
toto označenie zachované. V prípade citácií, kedy nie je identifikovateľný autor,
napr. citovanie informácií z internetových stránok alebo denníkov, týždenníkov a
pod., sa uvedie začiatok názvu článku, tak, aby bol jednoznačne identifikovateľný
v zozname bibliografických odkazov (First Steps: A Manual..., 1996). Dokumenty sa
uvádzajú v plnom znení (Všeobecná deklarácia ľudských práv, 1948), v zozname
bibliografických odkazov sa uvedie zdroj, z ktorého bol dokument čerpaný.
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