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V nadväznosti na Vnútorný predpis č. 4/2008 Smernica rektora UK o základných 
náležitostiach záverečných prác na Univerzite Komenského v Bratislave a Vnútorný predpis 
č. 6/2009 Úplné znenie vnútorného predpisu č. 2/2008 Smernica rektora Univerzity 
Komenského v Bratislave Organizácia doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v 
Bratislave, vydávam tento doplňujúci vnútorný predpis vrátane metodického usmernenia. 

 
Čl. 1a 

PREDMET ÚPRAVY 
 

Táto smernica sa vzťahuje na záverečné práce študentov, ktorí študujú prvý, druhý a tretí 
stupeň vysokoškolského štúdia v akreditovaných študijných programoch. Pre záverečné práce 
doktorandského štúdia vo vedných odboroch zriadených podľa predpisov platných pred 
nadobudnutím účinnosti zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov platí táto smernica primerane (pozri vnútorný predpis 
univerzity).1  
 
 

Čl. 1 
 

ZÁVEREČNÉ PRÁCE 
 

(1) Záverečná práca je súčasťou štúdia podľa každého študijného programu. Jej obhajoba 
patrí medzi štátne skúšky. Záverečná práca je školské dielo vytvorené žiakom alebo 
študentom na splnenie školských alebo študijných povinností vyplývajúcich z jeho 
právneho vzťahu k škole. Záverečnou prácou na 1. stupni vysokoškolského štúdia je 
bakalárska práca, na 2. stupni štúdia diplomová práca a na 3. stupni štúdia dizertačná 
práca. 

 
a) Bakalárska  práca 
- Je záverečná práca pre všetky bakalárske študijné programy (1. stupeň štúdia). 
- Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť tvorivo pracovať v študijnom 

odbore, v ktorom absolvoval študijný program. Študent má preukázať priemernú 
znalosť o problematike a uplatniť svoje schopnosti pri zhromažďovaní, interpretácii 
a spracúvaní základnej odbornej literatúry. Môže mať charakter kompilácie, 
syntetického prehľadu literatúry, prípadne jej aplikácie v praxi alebo môže ísť 
o riešenie čiastkovej úlohy, ktorá súvisí s budúcim zameraním študenta. Ak sa v práci 
uvádzajú hypotézy, musia sa dať verifikovať. 

- Zadanie práce odovzdá študent do podateľne do 30. novembra v 2. roku bakalárskeho 
štúdia. 

- Zadanie vypracuje so študentom príslušná katedra (vedúci práce) na predpísanom 
formulári. 

                                                 
1 Čl. 10 Smernice rektora č. 6/2004 Organizácia doktorandského štúdia 
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- Rozsah práce je spravidla minimálne 30 a maximálne 50 normalizovaných strán textu 
formátu A4 (1 800 znakov na stranu, t. j celkovo 54 – 90 tis. znakov)2. Práca sa píše 
písacím strojom alebo ekvivalentnou technikou (PC). 

- Prácu študent odovzdá v termíne podľa schváleného harmonogramu. 
 

b) Diplomová práca 
- Je záverečná práca pre všetky magisterské študijné programy (2. stupeň 

vysokoškolského štúdia). 
- Od bakalárskej práce sa líši rozsahom a kvalitou spracovania témy. Diplomovou 

prácou spracúva študent zvolenú tému na úrovni vedeckej štúdie s reprezentatívnym 
výberom odbornej literatúry, vhodne volenými vedeckými postupmi a hypotézami, 
ktoré je možné verifikovať. Práca má byť prínosom v konkrétnom odbore. 

- Zadanie študent 2. stupňa štúdia odovzdá do podateľne do 30. novembra v 1. roku 
magisterského štúdia príslušného roku. 

- Zadanie vypracuje so študentom príslušná katedra (vedúci práce) na predpísanom 
formulári. 

- Rozsah diplomovej práce je spravidla minimálne 55 a maximálne 80 normalizovaných 
strán textu formátu A4 (1 800 znakov na stranu, t. j. celkovo 99 – 144 tis. znakov). 
Práca sa píše písacím strojom alebo ekvivalentnou technikou (PC). 

- Prácu študent odovzdá v termíne podľa schváleného harmonogramu. 
 

c)  Dizertačná práca 
- Je záverečná práca pre všetky doktorandské študijné programy (3. stupeň štúdia). 
- Má dokladovať schopnosť a pripravenosť študenta na samostatnú vedeckú a tvorivú 

činnosť v oblasti výskumu. Má sa vyznačovať vysokým stupňom analýzy a syntézy 
poznatkov a dostatočným prehľadom existujúcej odbornej literatúry. 

- Študent odovzdáva prácu po získaní minimálne 150 kreditov bez zarátania kreditov 
prideľovaných za prijatie dizertačnej práce k obhajobe a po úspešnom absolvovaní 
dizertačnej skúšky. Študent, prijatý na doktorandské štúdium v ak. roku 2005/06 
a rokoch nasledujúcich, prácu odovzdá na oddelenie vedy, výskumu a zahraničných 
vzťahov FTVŠ UK v dostatočnom predstihu tak, aby sa obhajoba dizertačnej práce 
mohla uskutočniť najneskôr do 31. augusta posledného roka jeho doktorandského 
štúdia3. Termín odovzdania dizertačnej práce študentov prijatých pred týmto termínom 
sa riadi predpismi platnými v dobe prijatia4. 

- Rozsah práce je spravidla minimálne 80 a maximálne 120 normalizovaných strán 
textu formátu A4 (1 800 znakov na stranu, t. j. celkovo 144 – 360 tis. znakov). Práca 
sa píše písacím strojom alebo ekvivalentnou technikou (PC).  

- Ostatné náležitosti dizertačnej práce upravuje Čl. 10 ods. (2) – (4) Vnútorného 
predpisu č. 6/2009 rektora Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

                                                 
2 Počet znakov v programe Word sa dá zistiť v „Súbore/Vlastnosti/Súhrnné informácie“ 
3 Vnútorný predpis č.6/2009 Smernica rektora UK v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 2/2008 
Smernica rektora UK Organizácia doktorandského štúdia na UK v Bratislave. 
4 Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 131 zo 7. mája 1997 o doktorandskom štúdiu 
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d)  Rigorózna práca 
- Nepatrí medzi záverečné práce. 
- Je samostatne spracovaná odborno-vedecká práca.  
- Zadanie práce vypracuje s uchádzačom vedúci práce a spolu s prihláškou ju odovzdá 

do 30. novembra alebo do 30. mája príslušného roku na študijné oddelenie. 
- Rozsah rigoróznej práce je spravidla minimálne 55 a maximálne 80 normalizovaných 

strán textu formátu A4 (1 800 znakov na stranu, t. j. celkovo 99 – 144 tis. znakov). 
Práca sa píše písacím strojom alebo ekvivalentnou technikou (PC). 

 
(2) Každá z uvedených prác musí byť originálna, vytvorená autorom pri dodržaní pravidiel 

práce s informačnými zdrojmi. Žiadna z uvedených záverečných prác nesmie mať 
charakter plagiátorstva, nesmie narúšať autorské práva iných autorov. Autor je povinný 
dôsledne citovať použité literárne pramene, uviesť menovite a konkrétne výsledky 
bádania iných autorov alebo autorských kolektívov a presne opísať použité metódy 
a pracovné postupy iných autorov alebo autorských kolektívov, zdokumentovať 
laboratórne výsledky a terénne výskumy iných autorov alebo autorských kolektívov. 

(3) Povinnosťou vedúceho práce alebo školiteľa je overiť originalitu záverečnej práce 
v systéme  na vyhľadávanie plagiátorstva Theses. 

 
 

Čl. 2 
FORMÁLNA ÚPRAVA ZÁVEREČNÝCH PRÁC 

 
(1) Záverečná práca v tlačenej podobe musí byť zviazaná v pevnej väzbe tak, aby sa 

jednotlivé listy nedali vyberať a aby bola dobre čitateľná. Bakalárska, diplomová 
a rigorózna práca sa odovzdáva najmenej v dvoch vyhotoveniach, dizertačná práca 
v štyroch vyhotoveniach. 

(2) Záverečná práca sa píše v slovenskom jazyku. Dekan fakulty môže dať súhlas na jej 
napísanie aj v inom ako slovenskom jazyku, v prípade doktorandského štúdia na návrh 
predsedu odborovej komisie. V prípade cudzojazyčného spracovania musí práca 
obsahovať súhrn v slovenskom jazyku v rozsahu minimálne jednej strany. 

(3) Záverečná práca musí mať štandardnú úpravu v súlade s medzinárodnou normou ISO 
7144:1986 : Documentation – Presentation of thesis and similar documents.  

 
(4) Základná štruktúra záverečnej práce 
     Záverečná práca obsahuje minimálne tieto základné časti a údaje v nasledujúcom poradí5: 
    Obal (povinná časť práce) 
    Na obal sa povinne uvádza: 

- Názov školy (Univerzita Komenského v Bratislave), riadok pod ním názov fakulty 
(Fakulta telesnej výchovy a športu) 

                                                 
5 http“/vili.uniba.sk/AK/metodika_pisania_zp.pdf 
Meško, D., Katuščák, D., Findra, J. a kol.: Akademická príručka. Martin : Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-
200-6. 
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- Názov práce  
- Meno a priezvisko autora práce  
- Miesto a rok vydania (Bratislava 20-) 
- Údaje na obale môžeme rozdeliť podľa kľúča 4 – 7 – 16 – 25,5 cm od horného okraja 

strany. (Vzor obalu je uvedený v prílohe č. 1). 
Titulný list (povinná časť práce) – na jeho obsah a úpravu sa vzťahuje medzinárodná 
norma ISO 1086 : Documentation – Title leaves of books (STN ISO 1086 : Informácie 
a dokumentácia. Titulné listy kníh). Údaje sa zarovnávajú na stred, veľkosť písma je 
uvedená v zátvorkách. Obsahuje: 
- Názov a podnázov práce (ak sa použil) (14 – 16) 
- Označenie druhu záverečnej práce (bakalárska, diplomová, dizertačná, resp. rigorózna 

práca) (12 – 14) 
- Meno a priezvisko, prípadne akademický titul autora (12 – 14) 
- Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra ... 

(12) 
- Názov a číslo študijného programu (12) 
- Meno a priezvisko, tituly vedúceho/školiteľa práce 
- Miesto a rok vydania (12) (Vzor titulného listu je uvedený v prílohe č. 2). 
Zadanie práce vypracované na predpísanom formulári (odporúčaná časť práce) (príloha 
č. 3). 
Čestné vyhlásenie o originálnosti práce, prípadne poďakovanie (nepovinné časti práce). 
Abstrakt (povinná časť práce). Na jeho obsah a úpravu sa vzťahuje medzinárodná norma 
ISO 214 : Documentation – Abstracts for publications and documentation; povinne sa 
uvádza slovenská verzia, odporúča sa jeho anglická verzia (v dizertačných prácach je 
anglický abstrakt povinný). (Vzor koncipovania abstraktu je uvedený v prílohe č. 4). 
Predhovor (povinná časť práce). Obsahuje základnú charakteristiku záverečnej práce, 
okolnosti jej vzniku, definuje sa hlavná téma, predmet práce alebo výskumu, formuluje sa 
cieľ a význam práce, opisujú použité metódy (štúdium literatúry, typ výskumného 
sledovania ...),  informuje sa o poskytnutej pomoci a prínose autora. 
Obsah (povinná časť práce). Obsah obsahuje čísla a názvy hlavných kapitol a podkapitol 
s číslami strán a zoznam príloh. 
Zoznam obrázkov, tabuliek a skratiek a symbolov (povinná časť práce). Obrázky 
a tabuľky sa uvádzajú s číslami strán.  
Úvod (povinná časť práce). V porovnaní so všeobecnejším predhovorom sa konkrétne 
vzťahuje na spracúvanú tému a uvádza do jej problematiky. Autor informuje o stave 
riešenej problematiky, oboznamuje s jej cieľom a významom. Môže obsahovať aj 
zdôvodnenie, prečo sa autor rozhodol tému spracovať. 
Jadro (povinná časť práce) – text práce členený na kapitoly, podkapitoly, odseky a pod. 
Člení sa na povinné časti, ktorých charakteristiku uvádza príloha č. 5:  
- Teoretický rozbor problému 
- Cieľ, hypotézy a úlohy práce 
- Metodika práce 
- Výsledky práce 
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- Diskusia 
Záver (povinná časť práce). Obsahuje vecné závery, sumarizáciu, vlastný prínos alebo 
pohľad autora. 
Bibliografické odkazy (povinná časť práce).  Na ich úpravu sa vzťahuje medzinárodná 
norma ISO 690 a ISO 690-2 (príloha č. 7) 
Prílohy. Súčasťou záverečnej práce môžu byť aj prílohy s ich zoznamom. 
 
Poznámka: 
Štruktúra retrospektívnych empirických prác, napr. v oblasti dejín telesnej výchovy 
a športu alebo kompilačných prác, je jednoduchšia.  
Úvodné časti až po jadro práce sú rovnaké ako pri výskumných prácach. Po úvode 
nasleduje: 
- Cieľ a metódy práce. Hypotéza je bezpredmetná, metodika práce je značne 

redukovaná.  
- Spracovanie problematiky rozčlenené do niekoľkých kapitol a podkapitol  
Záver 
Zoznam bibliografických odkazov (príloha č. 7) 
Prílohy 
 

(5) Ostatné formálne náležitosti práce 
 Rozsah záverečnej práce 
 Rozsah jednotlivých druhov záverečných prác je stanovený v Čl. 1 ods. (1) a) – d). Do 

rozsahu záverečnej práce sa započítavajú časti textu od úvodu po bibliografické odkazy. 
Nezaratúvajú sa tabuľky, schémy, obrázky a pod., ktoré môžu byť uvedené v prílohe.  
Písmo 
Najvhodnejším typom písma (fontu) na písanie záverečných prác je Times New Roman 
a veľkosť písma 12 bodov. Riadkovanie nastavujeme na hodnotu 1,5. 

 Okraje 
Na vytlačenie práce používame papier formátu A4 s týmto nastavením okrajov stránky: 
- horný a dolný okraj 2,5 cm 
- ľavý, resp. vnútorný okraj 4 cm 
- pravý, resp. vonkajší okraj 2 cm 
- prípadné záhlavie hore a dole 1,9 cm. 
Tlač je jednostranná alebo obojstranná. V prípade obojstrannej tlače musia všetky 
základné časti práce začínať na nepárnej strane. Obojstranná tlač sa odporúča 
u diplomových, dizertačných a rigoróznych prác. 
Číslovanie 
Na číslovanie jednotlivých kapitol a ich nižších úrovní (podkapitol) v hlavnom texte 
používame arabské číslice. Číslovanie a označenie hlavných kapitol začína číslom 1 (bez 
bodky), druhej úrovne (podkapitoly) 1.1, tretej úrovne 1.1.1 atď. (viď príloha č. 6). 
Prílohy sa číslujú veľkými písmenami latinskej abecedy. Každá príloha začína na novej 
strane. Príklad: 
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- Príloha A 
- Príloha A.1 
- Príloha A.1.1 
- Príloha B 
Strany sa číslujú nepretržite od titulnej, prvej strany tlačeného textu. Obal sa do číslovania 
nepočíta. Číslovanie strán sa až po úvod nezobrazuje. Čísla sa umiestňujú spravidla 
v dolnej vonkajšej časti strany. 
Obrázky a tabuľky sa číslujú troma možnými spôsobmi: 
- priebežne v celej práci 
- samostatne podľa kapitol a podkapitol (tab. 1.1 – 1) 
- samostatne v prílohe (A1 – 1)  
Každá tabuľka a obrázok musí mať arabské poradové číslo (Tabuľka 2 alebo Tab. 2 príp. 
Tabuľka 2 – 2, Tab. 2 – 2.; Obrázok 2 alebo Obr. 2, Obr. 2 – 1 atď.) 
a titulok/názov/označenie. Poradové číslo a názov tabuľky sa píše nad tabuľku, poradové 
číslo a názov obrázku sa píše pod obrázok. 
 
 

Čl. 3 
ODOVZDANIE PRÁCE, SPRÍSTUPNENIE PRÁCE, LICENČNÁ ZMLUVA 

O POUŽITÍ ŠKOLSKÉHO DIELA 
 
(1) Študent 1. a 2. stupňa štúdia odovzdáva v stanovenom termíne dva výtlačky záverečnej 

práce a potvrdenie Akademickej knižnice UK o prijatí elektronickej formy práce na 
príslušnú katedru. Potvrdenie Akademickej knižnice UK o prijatí elektronickej formy 
práce odovzdáva cez podateľňu aj na študijné oddelenie. Študent 3. stupňa štúdia 
odovzdáva štyri výtlačky a potvrdenie Akademickej knižnice UK o prijatí elektronickej 
formy práce na oddelenie vedy, výskumu a zahraničných vzťahov.  

(2) Prácu v elektronickej forme študent odosiela Akademickej knižnici UK cez webové 
rozhranie na odovzdávanie prác v elektronickej forme osobne z ľubovoľného počítača. 
Adresa webového rozhrania je zverejnená na úradnej tabuli. Študenti, ktorí nemajú prístup 
na internet, môžu využiť určené počítače v knižnici FTVŠ UK.  

(3) Potvrdenie o prijatí elektronickej formy práce vystaví študentovi knižnica FTVŠ UK. 
Potvrdenie si môže vytlačiť aj sám podľa návodu na webovom rozhraní na odovzdanie 
záverečných prác v elektronickej podobe Akademickej knižnice UK. Toto potvrdenie je 
podmienkou pripustenia k obhajobe záverečnej práce ako aj vydania potvrdenia 
o vysporiadaní záväzkov študenta voči fakultnej knižnici (príloha č. 11). 

(4) Termín vloženia záverečnej práce študentom do systému by mal byť totožný s termínom 
odovzdania papierovej formy práce. Obsah oboch verzií musí byť totožný. 

(5) Po úspešnej obhajobe záverečnej práce sa autorovi školského diela predloží licenčná 
zmluva (príloha č. 9), v ktorej sa dohodne spôsob použitia školského diela, rozsah 
použitia diela a čas, na ktorý autor licenciu udeľuje. Licenčná zmluva sa podpisuje 
v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis licenčnej zmluvy je určený pre fakultnú 
knižnicu, druhý si ponechá autor.  
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(6) Študijné oddelenie poskytne po obhajobách záverečných prác knižnici FTVŠ UK 
menovitý zoznam študentov, ktorí úspešne absolvovali obhajobu. 

(7) Fakultná knižnica zabezpečí bibliografickú registráciu, uchovávanie a sprístupnenie 
obhájených prác na základe licenčnej zmluvy. 

(8) Ak autor školskej práce neuzatvorí s fakultnou knižnicou licenčnú zmluvu, je povinný 
uviesť dôvody, pre ktoré nedáva súhlas so sprístupnením diela (príloha č. 10 – 
Vyhlásenie). 
 

 
Čl. 4  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

(1) V prípade porušenia autorských práv autorom záverečnej práce ako aj iného závažného 
priestupku, môže byť študentovi uložené v zmysle disciplinárneho poriadku fakulty 
disciplinárne opatrenie. 

(2) Na rigorózne práce sa primerane použijú ustanovenia článku 2, článku 3, článku 4 
a prílohy tejto smernice. 

(3) Táto smernica nadobúda účinnosť  12. októbra 2009. Ruší sa smernica dekana FTVŠ UK 
č. 3/2007 z 26. februára 2007. 

 
 
 
 
Bratislava 12. októbra 2009    Doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
                     Dekan FTVŠ UK 
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PRÍLOHY 
 
 

Príloha č. 1  Vzor obalu záverečných prác 
Príloha č. 2 Vzor titulného listu záverečných prác 
Príloha č. 3 Formulár zadania záverečnej práce 
Príloha č. 4 Vzor koncipovania abstraktu 
Príloha č. 5 Charakteristika jednotlivých častí jadra práce 
Príloha č. 6 Vzor číslovania kapitol a veľkosti fontu názvov kapitol a podkapitol 
Príloha č. 7 Bibliografické odkazy 
Príloha č. 8 Hodnotenie bakalárskej a diplomovej práce 
Príloha č. 9 Licenčná zmluva o použití školského diela 
Príloha č. 10  Vyhlásenie 
Príloha č. 11 Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči knižnici 
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Príloha  č. 1   Vzor obalu záverečných prác 
 

Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta telesnej výchovy a športu 

(12 bodov) 
 
 
 
 

Názov práce 
(14 bodov) 

 
 
 
 
 
 
 

Meno a priezvisko autora 
(12 bodov) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bratislava 20-   (12 bodov) 
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Príloha č. 2   Vzor titulného listu záverečných prác 

 
Názov práce 

(prípadne podnázov) 
 
 
 

BAKALÁRSKA PRÁCA/DIPLOMOVÁ PRÁCA/DIZERTAČNÁ PRÁCA/ RIGORÓZNA 
PRÁCA 

 
 

Meno a priezvisko, prípadne akademický titul autora práce 
 
 
 
 
 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU 

KATEDRA ....................... 
 
 
 
 

Názov a číslo študijného programu 
 
 
 
 
 

Vedúci/školiteľ záverečnej práce 
meno, priezvisko, tituly 

 
 
 
 

BRATISLAVA 20- 
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Príloha č. 3   Formulár zadania bakalárskej a diplomovej práce  

Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta telesnej výchovy a športu 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ/BAKALÁRSKEJ PRÁCE 

Štúdium  .stupňa 
         

Meno a priezvisko študenta:   
Študijný program:  
   

 

Téma (názov):  
   

 

Cieľ práce:  
 
 
 

 

Úlohy práce (výskumu):        
1.  
 

 

2.  
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

         
Metódy riešenia:  
  
  
  

 

         

Vedúci záverečnej práce:   
Oponent záverečnej práce: z katedry:  
     

Podpis vedúceho záverečnej práce:    

Podpis oponenta záverečnej práce:       
Dátum zadania záverečnej práce:    
Dátum odovzdania záverečnej práce:   

         

Podpis študenta:   
         

Podpis vedúceho katedry: 
  

  
       

Poznámka:  
  
  

Spracovanie záverečnej práce sa realizuje v súlade s Vnútorným 
predpisom rektora UK č. 4/2008 a Vnútorným prepisom dekana FTVŠ 
UK č. 3/2009 o základných náležitostiach záverečných prác  
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Príloha č. 4 Vzor koncipovania abstraktu 
 

Abstrakt   
 
Meno autora:  
Názov práce: 
Druh záverečnej práce: 
Univerzita, fakulta a katedra: 
Meno vedúceho práce/školiteľa: 
Komisia pre obhajoby, meno predsedu komisie: 
Miesto, rok obhajoby: 
Rozsah práce:  počet znakov/počet strán 
Stupeň odbornej kvalifikácie: 
 
 
Kľúčové slová: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text abstraktu – stručná, informatívna charakteristika obsahu práce v rozsahu 8 – 15 

riadkov s uvedením cieľa, metód a najdôležitejších výsledkov 
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Príloha č. 5 Charakteristika jednotlivých častí jadra práce a záveru 
 
1 Teoretický rozbor problému 
Podľa druhu záverečnej práce (Čl. 1) autor adekvátne informuje o domácich a zahraničných 
zdrojoch, autoroch a prácach, ktoré sa vzťahujú k danej problematike. Poznatky z uvedených 
zdrojov náležite analyzuje, syntetizuje a komentuje. Teoretický rozbor tvorí maximálne 1/3 
rozsahu záverečnej práce. 
2 Cieľ, hypotézy a úlohy práce 
Cieľ práce sa formuluje jasne a zrozumiteľne (riešenie, vypracovanie, skonštruovanie, 
overenie, zhodnotenie, porovnanie a pod.). Musí vyplynúť z nadobudnutých poznatkov 
a skúseností. 
Hypotézy (hlavná, prípadne čiastkové)6 sa vyjadrujú formou zdôvodneného predpokladu 
alebo otázky (výroku), v ktorých sa dávajú do vzťahu minimálne dva skúmané javy 
a vyslovujú tvrdenia väčšinou na určitej úrovni pravdepodobnosti.  
V úlohách autor spresňuje, čo treba vykonať a zistiť, aby bolo možné splniť cieľ práce 
a overiť platnosť hypotéz. 
3 Metodika práce 
Metodika práce by mala objasniť, ako sa realizoval výskum, na akom súbore sa dosiahli 
prezentované výsledky a aké metódy sa vo výskume použili. Hlavným cieľom metodiky práce 
je poskytnúť dostatok informácií, aby sa v prípade záujmu dal zopakovať prezentovaný 
postup. Člení sa na podkapitoly, s nasledujúcim obsahom: 

3.1 Stanovenie výskumnej situácie 
Zadefinujú sa postupy, podmienky a spôsoby výskumu z hľadiska metodologického 
riešenia problematiky (prierezového, longitudinálneho, interindividuálneho resp. 
intraindividuálneho výskumného sledovania, výskumu ex post facto, určitého druhu 
experimentu a pod.).  

3.2 Charakteristika súboru  
Uvedie sa spôsob výberu objektu (súboru) výskumného sledovania a objekt sa 
charakterizuje v základných parametroch relevantných z hľadiska riešeného problému 
– početnosť, vek, športový vek, pohlavie, atď., diferencuje sa normálna a výberová 
populácia. 

3.3 Popis experimentálneho činiteľa (v experimentálnych prácach) 
V prípade, že ide o experimentálnu prácu, ktorá overuje účinnosť podnetu (pohybové 
zaťaženie, výživa a pod.), čo najpresnejšie sa zadefinuje experimentálny činiteľ.  

3.4 Metódy získavania údajov  
Uvedie sa presný popis konkrétne použitých metód, resp. postupov merania, použitých 
na získavanie primárnych údajov (dopytovanie, testovanie, vyšetrenie pomocou 
rôznych meracích zariadení a prístrojov atď.).  

3.5 Metódy spracovania vyhodnotenia získaných údajov 
Uvedú sa spôsoby spracovania a vyhodnotenia získaných údajov, vrátane použitých 
matematicko-štatistických metód.  

                                                 
6 V bakalárskej práci nie je hypotéza povinná 
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4 Výsledky 
V tejto kapitole autor prezentuje výsledky získané v rámci odbornej a vedecko-výskumnej 
činnosti, ktorá súvisela so splnením cieľa práce. Na základe výsledkov výskumu, ktoré 
dokladuje tabuľkami a obrázkami, zaujme stanovisko k naformulovaným hypotézam. 
Jednoznačne vyhodnotí, či sa potvrdili alebo nepotvrdili na zvolenej hladine štatistickej 
významnosti. Kapitola sa člení na podkapitoly. Pri štruktúre jednotlivých podkapitol je 
vhodné zachovať poradie podľa formulovaných výskumných hypotéz a úloh.  
5 Diskusia 
Z hľadiska vedeckého prínosu je diskusia najdôležitejšou časťou záverečnej práce. V diskusii 
autor neopakuje fakty, iba ich analyzuje, sumarizuje a porovnáva s výsledkami iných autorov 
a polemizuje. Dáva ich tiež do vzťahu s existujúcimi poznatkami a s príslušnou existujúcou 
teóriou. V tejto časti by nemal chýbať vlastný pohľad autora na riešenú problematiku, 
testované hypotézy s poukázaním na zistené obmedzenia, možnú generalizáciu výsledkov 
a prípadné chyby pri práci. Autor by sa mal vyhnúť nepodloženým tvrdeniam a záverom, 
ktoré priamo nevyplývajú z jeho vlastných výsledkov a skôr sa pokúsiť naformulovať 
odporúčanie na ďalšie smerovanie výskumu. Podľa rozhodnutia autora sa môže spojiť časť 
výsledky a diskusia do jednej kapitoly. 
6 Závery 
V záveroch autor sumarizuje svoje zistenia, prezentuje vlastný prínos k riešeniu problematiky 
a konkrétne poznatky, ktoré sa vo výskume dosiahli, a to vo vzťahu k stanoveným hypotézam 
resp. úlohám práce. Uvádza stručnú charakteristiku výsledkov práce s odhadom na ich 
význam pre teóriu a prax (výsledky buď potvrdzujú známe poznatky, prispejú k ich rozšíreniu 
alebo sú v podstate originálne). 
V prípade dizertačnej práce má záverečná kapitola nasledujúcu štruktúru a obsah: 
6 Zhrnutie poznatkov a závery práce 

6.1 Zhrnutie poznatkov (sumarizujú sa konkrétne poznatky, ktoré sa vo výskume dosiahli 
vo vzťahu k hypotézam). 

6.2 Závery práce 
 Závery pre rozvoj vedného odboru (uvedie sa, do akej miery a v čom výsledky 

výskumu prispejú k rozvoju vedného odboru, či sa potvrdili viac či menej známe 
poznatky, resp. prispelo k ich rozšíreniu alebo či sú výsledky v svojej podstate 
originálne ...). 
Záver pre športovú prax (uvedie sa spôsob a význam uplatnenia výsledkov výskumu 
v športovej praxi – v podstate určitý metodologický návod praktickej realizácie). 

 
Zoznam bibliografických odkazov (príloha č. 7) 
Uvedú sa všetky použité dokumenty. 
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Príloha č. 6  Vzor číslovania kapitol a veľkosti fontu a názvov kapitol a podkapitol 
 
1 TEORETICKÝ ROZBOR PROBLÉMU  (14 TUČNÉ) 

1.1   HERNÝ VÝKON (14 NORMÁLNE) 
1.1.1 INDIVIDUÁLNY HERNÝ VÝKON (13 NORMÁNE) 
1.1.2 HERNÝ VÝKON DRUŽSTVA (13 NORMÁLNE) 

1.2 HODNOTENIE HERNÉHO VÝKONU (14 NORMÁLNE) 
2 CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY PRÁCE 

2.1  CIEĽ PRÁCE 
2.2  HYPOTÉZY PRÁCE 
2.3  ÚLOHY PRÁCE 

3 METODIKA PRÁCE 
3.1  STANOVENIE VÝSKUMNEJ SITUÁCIE 
3.2  CHARAKTERISTIKA SÚBORU/VÝBERU 
3.3  POPIS EXPERIMENTÁLNEHO ČINITEĽA 
3.4  METÓDY ZÍSKAVANIA ÚDAJOV 
3.5 METÓDY SPRACOVANIA A VYHODNOTENIA ZÍSKANÝCH 

ÚDAJOV 
4 VÝSLEDKY PRÁCE 

4.1 
4.2 
4.3 

5  DISKUSIA 
6 ZÁVERY 

6.1 ZHRNUTIE VÝSLEDKOV 
6.2 ODPORÚČANIA PRE PRAX 

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 
PRÍLOHY 
 
Poznámka: Medzi každým názvom kapitoly, resp. podkapitoly a nasledujúcim textom sa 
necháva jeden voľný riadok    
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Príloha č. 7  Zoznam bibliografických odkazov a citácie v texte 
 

Bibliografické odkazy a citácia v texte 

(1) V zozname bibliografických odkazov sa autori uvádzajú v abecednom poradí, ak sa 
v texte používa metóda citácie meno – dátum. Ak sa používa metóda citácie pomocou 
odkazového čísla, usporiadajú sa podľa poradových čísiel. V oboch prípadoch sa 
bibliografické odkazy číslujú. 

(2) V prípade citácie niekoľkých diel od jedného autora sa zoradia tieto podľa roku vydania 
od najnovšieho po najstaršie. 

(3) V prípade citácie niekoľkých diel od jedného autora v tom istom roku sa jednotlivé 
pramene odlíšia použitím lomky a malých písmen v abecednom poradí (2006/a... 2006/b) 

(4) Uvádzajú sa iba tie bibliografické údaje (dostupné i na elektronických webových 
stránkach), ktoré boli použité v textovej časti práce.  

(5) Bibliografické odkazy musia spĺňať medzinárodne rešpektované formálne a citačné 
kritériá i zásady odkazovania na primárnu a sekundárnu literatúru: 
- Odkaz musí presne identifikovať prameň, aby ho bolo možné bez ťažkostí opäť 

vyhľadať. 
- Poradie údajov o dokumente je medzinárodne dohodnuté a záväzné a je čiastočne 

odlišné v papierových (tlačených) a elektronických dokumentoch.  
- V papierových (tlačených) dokumentoch jeho hlavná štruktúra je: autor - rok 

vydania dokumentu - názov dokumentu - fakty o dokumente. Príklad: ŠIMONEK, 
J., ZRUBÁK, A. 2003. Základy kondičnej prípravy v športe. Bratislava : Univerzita 
Komenského, 2003. 179 s. ISBN 80-88901-80-5. 

- V elektronických dokumentoch je poradie prvkov odkazu nasledovné: Primárna 
zodpovednosť - autor. Názov. [Druh nosiča]. Vydanie/verzia. Miesto vydania : Názov 
vydavateľa, Dátum vydania. Dátum aktualizácie/revízie. [Dátum citovania]. Edícia. 
Poznámky. Dostupnosť a prístup. Štandardné číslo. (Údaje Dátum citovania a 
Dostupnosť a prístup sú povinné iba pre online dokumenty, pre ostatné dokumenty sú 
nepovinné.) Príklad: MALEŠEVIĆ, P. 2002. Asertivita není agresivita. [online] 
Publikované 18.10.2002. [citované 20.10.2002]. Dostupné z 
<http://www.inzine.sk/article.asp?art=8054>.  

Autor/autori 
- Priezvisko autora v dokumentoch sa píše veľkými písmenami (verzálkami). 

U krstného mená/krstných mien sa uvádzajú len iniciály. Za priezviskom autora sa 
robí čiarka, nasleduje medzera, iniciála krstného mena a bodka. Medzi iniciálami 
krstných mien sa nerobí medzera. Príklad: KAMPMILLLER, T., JOYS, J.T.   

- Na oddeľovanie viacerých autorov sa používa čiarka, za čiarkou sa robí medzera. 
Príklad: KAMPMILLLER, T., ŠIMONEK, J., VANDERKA, M. 

- Ak sú v prameni viac ako 3 mená, uvádza sa iba prvé, alebo prvé dve alebo tri. 
Namiesto ostatných mien sa uvedie  et al. Príklad: KAMPMILLER, T., KOŠTIAL, 
J. et al. 
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Rok vydania dokumentu 
- Za autorom sa uvádza rok vydania dokumentu, za týmto údajom nasleduje bodka 

(dvojbodka sa nepoužíva!). Príklad: HOLIENKA, M. 2008. 
Názvy dokumentov 

- Názvy informačných prameňov sa píšu kurzívou. U učebníc, skrípt a monografií je 
to ich názov (napr. MORAVEC, R. et al. 2004. Teória a didaktika športu. 
Bratislava : FTVŠ UK a SVSTVŠ, 2004. 210 s. ISBN 80-89075-22-3.). Pri 
uvádzaní článku v zborníku, kapitoly v knihe alebo článku v časopise je to názov 
zborníka, knihy alebo časopisu (napr. KAMPMILLER, T. 2005. 10 rokov 
športovej edukológie. In KOLEKTÍV 10 rokov vied o športe. Bratislava : ICM 
Agency, 2005, s. 12-20. ISBN 80-85072-20-9., resp. HOLIENKA, M. 2008. 
Rozvoj rýchlostných schopností v prípravnom období dorastencov vo futbale. In 
Telesná výchova a šport, 18, 2008, č. 2, s. 15-23.). 

- Názvy sa neprekladajú do slovenského jazyka. Ak nie sú údaje v latinke, treba ich 
transliterovať podľa noriem ISO. Ak sa použije preklad názvu, dáva sa do 
hranatých zátvoriek. 

- Názvy časopisov a zborníkov je možné skracovať podľa normy ISO 4. V zásade sa 
však treba ich skracovaniu vyhnúť, ak hrozí možnosť nejednoznačného 
pochopenia skratky. 

Ďalšie údaje o dokumente 
- U monografií, učebníc a skrípt je s výnimkou 1. vydania treba uvádzať číslo 

vydania, alebo spresnenie obsahujúce informáciu o vydaní tak, ako je to uvedené 
v dokumente. Tento údaj nasleduje za názvom publikácie. 

- Miesto (mesto) vydania a vydavateľ sa oddelia medzerou, dvojbodkou 
a medzerou (napr. Bratislava : Univerzita Komenského). 

- Rok vydania sa oddelí od vydavateľa (alebo od miesta vydania, ak vydavateľ 
chýba) čiarkou a medzerou (napr. Bratislava : SPN, 2009; Nitra, 2009). 

- Čísla strán v rozpätí použitom v texte sa uvádzajú spojovníkom bez medzier 
(napr. s. 7-15.). Ak sa v zozname uvádza celá publikácia bez udania použitých 
strán, uvádza sa počet strán, nasleduje medzera a s. (napr. MORAVEC, R. et al. 
2004. Teória a didaktika športu. Bratislava : FTVŠ UK a SVSTVŠ, 2004. 210 s.). 

- Údaje o dokumente sa preberajú tak, ako sa nachádzajú v dokumente. Nemusia  
presne reprodukovať veľké písmená (napr. „P.“ sa môže uviesť „p.“) 
a interpunkciu. Ak nie sú údaje v latinke, treba ich transliterovať podľa noriem 
ISO. 

- Údaje o dokumentoch nie je potrebné v zozname bibliografických údajov 
zjednocovať. Zjednotením formy popisu sa sťaží vyhľadávanie citátu alebo 
parafrázovaného miesta. Ak sa v pôvodnom prameni používajú skratky ako roč., 
vol., page, issue, no., p. a pod., treba ich takto preberať aj do odkazov.  

- Štandardné číslo kníh – ISBN je povinný údaj pri popise monografií, kníh, skrípt, 
ak ich citujeme ako celok. Ak sa na dokumente nevyskytuje, neuvádza sa.  ISBN a  
ISSN (štandardné číslo periodík) sú povinné údaje pri odkazoch na akékoľvek 
elektronické dokumenty, ak sú v nich uvedené.  
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Osobitosti uvádzania elektronických odkazov 
- V elektronických dokumentoch musíme ešte špecifikovať druh média, na ktorom 

boli publikované. Druh média sa uvádza v hranatých zátvorkách. Ako druh média 
môže byť použité:  
• [online]  
• [CD-ROM]  
• [disketa] alebo [magnetická páska]  
• [disk]  

- Ak špecifikujeme aj typ publikácie aj typ média, môžeme to zapísať napr. v takejto 
podobe: 
• [monografia na CD-ROM]  
• [online dištančný kurz]  
• [online databáza]  
• [správa elektronickej pošty]  
• [príspevok na diskusnom fóre]  
• [počítačový program]  

- Ďalším povinným údajom je prístup ku zdroju. Môžeme ho uvádzať jedným z 
nasledujúcich spôsobov: 
• URL <http://www.tuke.sk/anta/iso690.htm>  
• <http://www.tuke.sk/anta/iso690.htm>  
• Dostupné z http://www.tuke.sk/anta/iso690.htm  

- Nielen pre programy ale pre všetky online publikácie sa ako povinný údaj uvádza 
aj verzia: 
• Verzia 2.1  
• Verzia 98  
• Posledné úpravy 24.10.2002  
• Last revision 24th November 2002  
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PRÍKLADY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 
 

Bibliografické odkazy na papierové (tlačené) dokumenty a ich časti 
 
Monografia, kniha, učebnica, skriptá 
MORAVEC, R. et al. 2004. Teória a didaktika športu. Bratislava : FTVŠ UK a SVSTVŠ, 
2004. 210 s. ISBN 80-89075-22-3. 
Časť alebo kapitola v učebnici, skriptách, zborníku, heslá v encyklopédiách 
KRŠKA, P. Časové charakteristiky skoku o žrdi žien. In KOLEKTÍV Problémy súčasnej 
atletiky. Zborník prác z vedeckej konferencie. Bratislava : ICM Agency, 2002, s. 122-125. 
ISBN 80-89075-12-6.    
KASA, J. 1998. Pohybové schopnosti. In SÝKORA, F. et al. Terminologický výkladový 
slovník: Telesná výchova a šport. Bratislava : Univerzita Komenského, 1998, zv. 2, s. 81-84. 
ISBN 80-85508-25-6. 
Článok v časopise 
HOŠEK, V. 1992. Averze k tělesné výchově. Těl. Vých. Mlád., 8, 1992, č. 2, s.1-3. 
NOVOTNÝ, K. 2006 Hodnotenie úspešnosti streľby na MS v ľadovom hokeji 2006. In 
Ľadový hokej, 10, 2006, č. 3, s. 120-130. 
EARWIN, P. J. 2007. Statistical characteristics of team performance on the OG´ 2008 in ice 
hockey. In  The Ice Hockey Coach, Dec. 2007, vol. 43, no 12, p. 126-133. 
(Spojovací výraz In pri časopiseckých článkoch nie je povinný.)  
Odkazy na kvalifikačné (diplomové, dizertačné, habilitačné atď.) práce 
BELEJ, M. 1979. Teoretické problémy motorického učenia v atletike. Habilitačná práca. 
Bratislava : FTVŠ UK, 1979. 189 s.  
 
Bibliografické odkazy na elektronické dokumenty a ich časti7 
 
Bibliografický odkaz  na www stránku, elektronickú monografiu 
MALEŠEVIĆ, P. 2002. Asertivita není agresivita. [online] Publikované 18.10.2002. [citované 
20.10.2002]. Dostupné z <http://www.inzine.sk/article.asp?art=8054>.  
Bibliografický odkaz na článok v elektronickej seriálovej publikácii (čapopisy, 
periodicky vydávané dokumenty) 
VITIELLO, G., BOOTSMA, R.A. 2007. European Championship in Volleyball 2007. [on 
line]. International Journal of Performance Analysis in Sport, Volume 6, Number 2, 
November 2006, pp. 148 – 156(9). [citované 16. 10. 2007]. Dostupné z 
< http://www.ingentaconnect.com/content/uwic/ujpa>. ISSN 1080-2711.  
TKAČÍKOVÁ, D. Když se řekne digitální knihovna ... In Ikaros [online]. 8/3 1999 [cit. 2000- 
06-10]. Dostupné na internete: <http://ikaros.ff.cuni.cz/ikaros/1999/c08/usti/ usti_tkacikova. 
htm>. ISSN 1212-5075. 

                                                 
7 http://www.tuke.sk/anta/iso690-2.htm 7.2.2007  
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Bibliografický odkaz na príspevok v zborníku na CD-ROM  
ZEMÁNEK, P. 2001. Interacting performance theory. In 9th International Conference  : 
Proceedings. Vol. 1 [CD-ROM]. Vienna : University of Vienna, 2001, p. 262-268. ISBN 80-
7157-524-0.  
Bibliografický odkaz na program alebo databázu  
HARRIS, D. 2001. Pegasus Mail [počítačový program]. Ver. 3.01D. Nový Zeland, 1998 
[citované 12.10.2001] <ftp://ftp.let.rug.nl/pegasus/winpmail/w16-301d.exe> E-mail klient. 
Vyžaduje Windows 3.11 a vyšší.  
Bibliografický odkaz na správu z elektronickej pošty 
BURAN, D. 2008. Výsledky finálových zápasov ME 2007 vo volejbale žien [elektronická 
pošta]. Správa pre: Mária MALÁ. 2007-11-15 (cit. 2008-01-05). Osobná komunikácia.  

 
 

CITÁCIE V TEXTE 
 

Citácia v texte je skrátené označenie prevzatej alebo parafrázovanej myšlienky iného autora. 
Označenie prameňa sa píše v texte vždy na tom mieste, kde sa naň odvolávame.  
 
Odporúčané spôsoby 
1. Odkazové číslo     ....... ako uvádza Sýkora (28) ... 
                                 ...... Kampmiller  (29) zistil...... 
Poznámka: Citované dokumenty sa číslujú priebežne. Ak je niektorý z nich citovaný viackrát, 
opakuje sa pod rovnakým číslom. Odkazy sú v číslovanom zozname bibliografických 
odkazov usporiadané podľa ich poradových čísiel (nie podľa abecedy). 
 
2. Meno – dátum      ..... ako uvádza Sýkora (1983), osobnosť žiaka sa formuje vplyvom 

telesnej  výchovy ....  
Pohybová aktivita by mala byť neodmysliteľnou súčasťou života 
mladého človeka (Sýkora, 1980; Sýkora, Formánková, Frano, 1980/a; 
1980/b; 1988).   

Poznámka: Tento spôsob je prehľadnejší a používanejší ako predchádzajúci. Odkazy sú 
v zozname bibliografických odkazov usporiadané podľa abecedy. 
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 Príloha č. 8  Hodnotenie bakalárskej a diplomovej práce 
 

HODNOTENIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE8 
Bakalársku a diplomovú prácu hodnotí jej vedúci a oponent. Posudok má nasledujúcu 
štruktúru: 

 (OPONENTSKÝ) POSUDOK (VEDÚCEHO)  
BAKALÁRSKEJ alebo DIPLOMOVEJ PRÁCE 

Názov práce 
Meno autora bakalárskej alebo diplomovej práce 

 
Študijný program (špecializácia): 
Meno vedúceho alebo oponenta práce: 
Akademický rok: 
Katedra: 
Osnova posudku 

1. Hodnotenie úrovne bakalárskej/diplomovej práce z formálneho a obsahového hľadiska 
(kvalita spracovania práce, celková štruktúra, aktuálnosť riešenej témy) 

2. Zhodnotenie schopnosti autora pracovať s literárnymi prameňmi, vrátane ich časovej 
a obsahovej aktuálnosti 

3. Vyjadrenie o splnení, resp. nesplnení vytýčeného cieľa práce, úloh (potvrdenie, resp. 
nepotvrdenie hypotéz) 

4. Zhodnotenie tvorivého prístupu autora pri riešení problému, výberu metodík a techník  
5. Spracovanie výsledkov vrátane štatistického vyhodnotenia a ich interpretácia 
6. Vyzdvihnutie pozitívnych prvkov práce 
7. Pripomienky a negatívne stanoviská (zvyčajne sa premietajú do otázok, na ktoré autor 

práce pri obhajobe odpovedá) 
8. Celkové zhodnotenie aktivity autora pri spracovaní práce a počas štúdia – schopnosť 

samostatne pracovať (hodnotí vedúci záverečnej práce)  
Práca zodpovedá/nezodpovedá požiadavkám kladeným na bakalárske/diplomové práce.  
Prácu odporúčam/neodporúčam9 k obhajobe. 
 
Návrh celkového hodnotenia práce: A, B, C, D, E, FX (na kópiu pre autora práce sa 
neuvádza). 
 
V Bratislave, dátum      meno a podpis  
        vedúci alebo oponent práce 

katedra 
 
 
                                                 
8 Na rigorózne a dizertačné práce sa uplatní primerane 
9 Ak zodpovedá, tak odporúčam, ak nezodpovedá, tak neodporúčam 
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Príloha č. 9 Licenčná zmluva o použití školského diela 
 

Licenčná zmluva o použití školského 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:   Meno a priezvisko:              ................................................................... 
Dátum a miesto narodenia:  ................................................................... 
Trvalý pobyt:                       .................................................................. 

                                 ................................................................... 
Študent fakulty UK:            ................................................................... 

a 
 
Nadobúdateľom:  Univerzita Komenského v Bratislave 

Šafárikovo nám. 6, 811 06 Bratislava 
IČO: 397865 
Zastúpená dekanom fakulty: 
 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora školského diela (ďalej aj dielo) 
špecifikovaného v čl. II tejto zmluvy nadobúdateľovi na použitie školského diela (ďalej len 
„licencia“) podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
 

Čl. II 
Určenie školského diela 

 
1. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu k tomuto školskému dielu10: 

� bakalárska práca, 
� diplomová práca, 
� dizertačná práca, 
� rigorózna práca, 
� iná práca, špecifikovaná ako    ................................................................... 

                                                 
10 V štvorčeku vyznačte typ práce a správny text doplňte. 
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s názvom      ........................................................................................................................... 
                     ........................................................................................................................... 
 
2. Školské dielo podľa odseku 1 bolo vytvorené jeho autorom - študentom Univerzity 

Komenského v Bratislave, ktorá je nadobúdateľom licencie podľa tejto zmluvy. 
Vytvorením školského diela boli splnené študijné povinností autora vyplývajúce z jeho 
právneho vzťahu k nadobúdateľovi v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

Čl. III 
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 s § 8 ods. 2 písm. 
b) zákona č. 183/2000 Z. z. (zákon o knižniciach). 

2. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu v tomto rozsahu11: 
 sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online 

prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej 
osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely, 

 sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online 
prostredníctvom internetu 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 školského diela online 
prostredníctvom internetu po uplynutí.............. rokov po uzavretí tejto zmluvy len 
používateľom v rámci UK (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 školského diela prostredníctvom 
Akademickej knižnice UK na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len 
používateľom v rámci UK (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo 
prostredníctvom mena a hesla). 

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 § 21 autorského zákona. 
5. Zánikom nadobúdateľa ako právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú 

práva a povinnosti z tejto zmluvy na právneho nástupcu nadobúdateľa. 
 
 

                                                 
11 V štvorčeku vyznačte jednu z možností rozsahu udeľovanej licencie. 
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Čl. IV 

Odmena 
 

Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne. 
 

Čl. V 
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 školského diela bez ohľadu na nosič majú identický 

obsah. 
3. Nadobúdateľ nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do obsahu diela. 
  
 

Čl. VI 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom po jednom vyhotovení dostane 

autor a príslušná fakultná knižnica. 
2. Táto zmluva nadobúda platnosť 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 výslovne upravené, sa vzťahujú všeobecne záväzné 

právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky, najmä ustanovenia 
autorského zákona a Občianskeho zákonníka. 

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. 10 Vyhlásenie 
 

Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta telesnej výchovy a športu 

 
 
 
 
 

V Y H L Á S E N I E 
 
 

 Dolupodpísaný autor záverečnej, resp. rigoróznej práce ............................................................. 
............................................................................................................................................. (názov práce) 
udeľuje Univerzite Komenského v Bratislave právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny 
školského diela za účelom uschovávania a bibliografickej registrácie digitálnej rozmnoženiny 
školského diela v súlade s § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 183/2000 Z. z. (zákon o knižniciach). 
 Školské dielo je poskytnuté za účelom jeho archivovania bez možnosti sprístupnenia. 
 Autor záverečnej práce odmietol uzatvoriť licenčnú zmluvu s UK v Bratislave z nasledovných 
dôvodov (dôvody je nutné uviesť v súlade s § 51 autorského zákona): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meno a priezvisko: 
Dátum narodenia: 
Trvalé bydlisko: 
 
 
 
V .........................................., dňa ............................. 
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Príloha č. 11  Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči knižnici 
 

Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta telesnej výchovy a športu 

 
 

Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči knižnici 
 
 

Meno a priezvisko: 
Dátum narodenia: 
Trvalé bydlisko: 
 
 
 
 Potvrdzujem, že vyššie menovaný študent nemá u nás požičané žiadne knižničné jednotky 
a má vysporiadané všetky finančné záväzky. 
 
 
 
 
 
 
 
Knižnica FTVŠ UK 
Bratislava, dňa 
 
 
 
 
 Potvrdzujem, že knižnica má k dispozícii bakalársku, diplomovú, dizertačnú, resp. rigoróznu 
prácu12 vyššie menovaného študenta v elektronickej a tlačenej podobe a podpísaný rovnopis licenčnej 
zmluvy. 
 
 
 
 
 
Knižnica FTVŠ UK 
Bratislava, dňa 
                                                 
12 Nehodiace sa preškrtnite. 
 


