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Rozhodnutie rektora č. 9/2020
ktorým sa vydávajú usmernenia na realizáciu niektorých ustanovení Smernice
č.1/2011 o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác
a habilitačných prác, ich zverejnení a sprístupnení po dobu ich uchovávania a kontrole
originality platná pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčasti v čase
krízovej situácie
V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. m) zákona zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom
úpravy jednotného postupu pri predkladaní a registrovaní záverečných prác, kontroly ich
originality a uzatváraní licenčných zmlúv v čase krízovej situácie a počas realizácie opatrení
vyhlásených Vládou SR v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19
vydávam
nasledovné rozhodnutie, ktorým sa vydávajú usmernenia na realizáciu niektorých ustanovení
Smernice č.1/2011 o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác
a habilitačných prác, ich zverejnení a sprístupnení po dobu ich uchovávania a kontrole originality
platnej pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčasti v znení jej Dodatkov č. 1
až 4 (ďalej len smernica“) v čase krízovej situácie.

Usmernenie k Čl. 8 - Predkladanie a registrovanie záverečnej práce, licenčná
zmluva a kontrola originality
K ods. 1 v znení:
Záverečné práce bakalárskeho a magisterského/doktorského štúdia sa odovzdávajú vo
fakultami stanovených termínoch. Dizertačnú prácu odovzdáva študent najneskôr 3 mesiace
pred 31. augustom posledného roka jeho doktorandského štúdia, pokiaľ vnútorný predpis
fakulty/pracoviska neurčí inak.
Usmernenie:
Záverečné práce bakalárskeho, magisterského/doktorského štúdia a doktorandského štúdia
sa odovzdávajú v termínoch stanovených univerzitou, resp. fakultou, ak sa študijný program
uskutočňuje na fakulte.
K ods. 5 v znení:
EZP automaticky vygeneruje návrh licenčnej zmluvy (Príloha č. 4) medzi autorom práce a
Slovenskou republikou, zastúpenou Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Usmernenie:
Študent doručí podpísanú licenčnú zmluvu v listinnej podobe podľa usmernenia univerzity
resp. fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte. Po podpise rektorom, resp.
dekanom fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, licenčná zmluva sa archivuje
na fakulte, resp. univerzitnom pracovisku.
K ods. 7 znení:
V tlačenej forme odovzdáva autor prácu (dve vyhotovenia u bakalárskych a diplomových prác,
štyri vyhotovenia u dizertačných prác) na miestach určených vnútorným predpisom fakulty
(bakalárske a diplomové práce) alebo dekanovi fakulty (dizertačné práce) najneskôr do troch
pracovných dní po odoslaní elektronickej formy záverečnej práce do EZP. Súčasne s prácou
autor odovzdá ním podpísané dve vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy.
Usmernenie:
V čase krízovej situácie nie je potrebné, aby študent predkladal záverečné práce (bakalárske
a magisterské) v tlačenej forme. Študent doručí dve podpísané vyhotovenia licenčnej zmluvy
podľa ods. 5 tohto článku. Univerzita, resp. fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na
fakulte, zabezpečí prístup k elektronickej verzii záverečných prác pre školiteľa a oponentov.
Záverečné ustanovenia
1. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu rektorom Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2. Toto rozhodnutie je účinné po dobu trvania krízovej situácie v súvislosti s realizáciou
opatrení Vlády SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID 19.
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