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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3 

a 6 vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení neskorších dodatkov 

tento dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 12/2013 Smernici  rektora UK o základných 

náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich 

originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK (ďalej len „dodatok č. 2“).  

Čl. I 

 

Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných 

prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní 

a sprístupňovaní na UK (ďalej len „smernica“) sa mení a dopĺňa takto: 

  

1. V čl. 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „(ďalej aj „školské dielo“)“. 

 

2. V čl. 2 ods. 3 sa vypúšťajú slová „(ďalej aj „školské dielo“)“. 

 

3. V čl. 2 ods. 4 sa vypúšťajú slová „(ďalej aj „školské dielo“)“. 

 

4. V čl. 4 ods. 6 sa vypúšťa písmeno k). Doterajšie písmená l) až n) označujú ako písmená k) 

až m). 

 

5. V čl. 7 ods. 6 sa slovo „jednostranne“ nahrádza slovami „spravidla obojstranne“. 

 

6. V čl. 12 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„(3) Prílohami tejto smernice sú: 

 Príloha č. 1 Obal 

 Príloha č. 2 Titulný list 

 Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie 

 Príloha č. 4 Licenčná zmluva medzi autorom a Slovenskou republikou 

 Príloha č. 5 Licenčná zmluva medzi autorom a Univerzitou Komenského v 

Bratislave“.  

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5. 

 

7. V celom texte smernice sa slovné spojenie „školské dielo“ nahrádza slovným spojením 

„záverečná práca“ v príslušnom gramatickom tvare. 

Čl. II 

 

Tento dodatok č. 2 k smernici nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 

 

 

V Bratislave 20. marca 2018 

 

       

 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.                                         

       rektor  UK  
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