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ZÁKON
zo 14. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona
č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona
č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona
č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona
č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona
č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona
č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona
č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona
č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona
č. 199/2010 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky č. 333/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 51 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Podmienkou pripustenia k obhajobe záverečnej práce je,
okrem prípadov podľa § 63 ods. 11, písomný súhlas
študenta so zverejnením a sprístupnením záverečnej
práce verejnosti podľa § 63 ods. 9 po dobu jej uchovávania podľa § 63 ods. 7 bez nároku na odmenu.“.
2. V § 53 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: „Podmienkou pripustenia k obhajobe
rigoróznej práce je, okrem prípadov podľa § 63 ods. 11,
písomný súhlas absolventa študijného programu so
zverejnením a sprístupnením rigoróznej práce verejnosti podľa § 63 ods. 9 po dobu jej uchovávania podľa
§ 63 ods. 7 bez nároku na odmenu.“.
3. Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
„§ 62a
Osobitné požiadavky na záverečnú prácu,
rigoróznu prácu a habilitačnú prácu
(1) Záverečná práca nesmie neoprávnene zasiahnuť
do práv alebo právom chránených záujmov tretích
osôb, najmä nesmie porušovať práva duševného vlastníctva tretej osoby alebo neoprávnene nakladať s utajovanými skutočnosťami alebo osobnými údajmi, dôvernými informáciami či obchodným tajomstvo tretej
osoby.
(2) Ak je pre priebeh obhajoby nevyhnutné oboznámiť vedúceho záverečnej práce, školiteľa, oponenta alebo skúšobnú komisiu s údajmi, ktorých zverejnenie je
v záverečnej práci vylúčené najmä preto, že ide o ob© IURA EDITION, spol. s r. o.

chodné tajomstvo tretej osoby, utajovanú skutočnosť
alebo osobný údaj, môže študent pri dodržaní podmienok podľa osobitných predpisov tieto údaje uviesť
v osobitnej neverejnej dokumentácii, ktorá nie je súčasťou záverečnej práce a ktorá je určená výlučne vedúcemu záverečnej práce, školiteľovi, oponentovi
a skúšobnej komisii.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa obdobne vzťahujú
na rigoróznu prácu.
(4) Ustanovenie odseku 1 sa obdobne vzťahuje na habilitačnú prácu. Ustanovenie odseku 2 sa na habilitačnú prácu vzťahuje primerane.“.
4. Nadpis pod § 63 znie: „Štátne skúšky, rigorózne
skúšky a sprístupňovanie záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác verejnosti“.
5. V § 63 ods. 7 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie: „Ak je predmetom záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce vytvorenie
umeleckého diela v inej ako literárnej forme alebo podanie umeleckého výkonu, do centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác sa namiesto tejto práce alebo jej časti zasiela písomná
informácia o vytvorenom umeleckom diele alebo podanom umeleckom výkone, ktorého miera originality sa
neoveruje; ustanovenia tohto zákona týkajúce sa zverejnenia záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce alebo jej sprístupňovania verejnosti sa
v takomto prípade primerane vzťahujú na písomnú informáciu o vytvorenom umeleckom diele alebo podanom umeleckom výkone.“.
6. V § 63 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Spolu so
záverečnou prácou, rigoróznou prácou alebo habilitačnou prácou sa zasielajú v elektronickej forme aj príslušné posudky oponentov, školiteľov, vedúcich záverečných prác alebo rigoróznych prác, recenzentov alebo
iných osôb a tieto posudky sa uchovávajú v centrálnom
registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác
spolu s príslušnou prácou po dobu jej uchovávania; na
sprístupnenie týchto posudkov verejnosti alebo iné ich
uverejnenie sa vyžaduje písomná licenčná zmluva s nositeľom autorských práv k tomuto posudku.“.
7. V § 63 ods. 8 sa na konci prvej vety pripájajú slová
„(ďalej len „prevádzkovateľ registra“)“ a druhá veta sa
vypúšťa.
8. V § 63 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 12,
ktoré znejú:
„(9) Prevádzkovateľ registra zverejní záverečnú prácu, rigoróznu prácu alebo habilitačnú prácu spôsobom
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umožňujúcim hromadný prístup podľa osobitného
predpisu,38b) a to do 30 dní po uplynutí odkladnej lehoty
podľa odseku 10, ak bola dohodnutá v príslušnej licenčnej zmluve, inak do 30 dní odo dňa doručenia príslušnej licenčnej zmluvy ministerstvu; za správne
a včasné doručenie takejto licenčnej zmluvy zodpovedá
príslušná vysoká škola. Na zverejnenie a sprístupnenie
záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej
práce verejnosti sa vyžaduje písomný súhlas autora
udelený podľa osobitného predpisu38c) ako nevýhradná
licencia v územne neobmedzenom rozsahu, a to formou
licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi nositeľom autorských práv a používateľom diela, ktorým je Slovenská
republika v zastúpení ministerstvom. Sprístupnením
záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej
práce verejnosti nie sú dotknuté práva autora podľa
osobitného predpisu38d) súvisiace s následným
použitím diela.
(10) Záverečná práca, rigorózna práca alebo habilitačná práca zverejnená podľa odseku 9 sa zverejňuje
spolu s informáciou o správe práv38e) a je sprístupnená
verejnosti s použitím takých technologických opatrení,38f) ktoré zabránia verejnosti prácu trvalo ukladať na
pamäťové médium alebo ju tlačiť, pokiaľ autor netrvá
na sprístupnení tejto práce bez použitia technologických opatrení. Autor si v licenčnej zmluve podľa odseku 9 môže zároveň vyhradiť odkladnú lehotu v trvaní
najviac 12 mesiacov odo dňa registrácie záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných
prác, počas ktorej nie je účinným jeho súhlas so sprístupňovaním jeho práce verejnosti; túto lehotu možno
vo výnimočných prípadoch zo závažných dôvodov
predĺžiť na základe súhlasného vyjadrenia dekana príslušnej fakulty vysokej školy alebo rektora príslušnej
vysokej školy, pokiaľ sa vysoká škola nečlení na fakulty, doloženého autorom pred uzatvorením licenčnej
zmluvy, najviac však o ďalších 24 mesiacov.
(11) Ustanovenia odsekov 9 a 10 sa nevzťahujú na záverečnú prácu, rigoróznu prácu alebo habilitačnú prácu, ak bola pred zaslaním do centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác vydaná
v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodická
publikácia; ak bola takto vydaná len časť práce, ustanovenia odsekov 9 a 10 sa uplatnia primerane na nevydanú časť práce. Vydanie práce v rámci periodickej
publikácie alebo ako neperiodickej publikácie sa preukazuje prevádzkovateľovi registra čestným vyhlásením autora s uvedením názvu periodickej publikácie,
jej vydavateľa, príslušného medzinárodného štandardného čísla seriálu (ISSN) a identifikácie konkrétneho
čísla seriálu, v rámci ktorého došlo k vydaniu práce,
alebo ak ide o neperiodickú publikáciu, s uvedením vydavateľa neperiodickej publikácie, roku jej vydania,
nákladu vydania a príslušného medzinárodného štandardného čísla knihy (ISBN).
(12) Na žiadosť autora je prevádzkovateľ registra povinný do 30 dní od doručenia žiadosti zastaviť verejné
sprístupňovanie záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce, ktorá bola vydaná v rámci periodickej publikácie alebo neperiodickej publikácie po jej
sprístupnení verejnosti, v centrálnom registri závereč© IURA EDITION, spol. s r. o.
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ných, rigoróznych a habilitačných prác; ak bola takto
vydaná len časť práce, zastaví prevádzkovateľ registra
verejné sprístupňovanie len tejto časti. Vydanie práce
v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodickej
publikácie sa preukazuje prevádzkovateľovi registra
čestným vyhlásením autora s uvedením údajov podľa
odseku 11. Na žiadosť ministerstva alebo autora je prevádzkovateľ registra povinný bezodkladne zastaviť
sprístupňovanie záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce, prípadne jej časti verejnosti, a to
dočasne, ak existuje odôvodnené podozrenie, že takáto
práca bola zverejnená v rozpore s podmienkami podľa
§ 62a, alebo natrvalo, ak sa hodnoverným spôsobom
preukáže, že takáto práca bola zverejnená v rozpore
s podmienkami podľa § 62a; ak je záverečná práca, rigorózna práca alebo habilitačná práca zverejnená
v rozpore s podmienkami podľa § 62a, zodpovednosť za
škodu spôsobenú sprístupnením takejto práce verejnosti v centrálnom registri záverečných, rigoróznych
a habilitačných prác nesie výlučne autor.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 13.
Poznámky pod čiarou k odkazom 38b až 38f znejú:
„38b) § 4 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.
38c
) § 17 ods. 1 písm. c), § 18 ods. 2 a § 40 až 46 zákona
č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom (autorský zákon).
38d
) § 18 zákona č. 618/2003 Z. z.
38e
) § 60 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z. z.
38f
) § 59 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z. z.“.

9. V § 63 odsek 13 znie:
„(13) Podrobnosti o procese doručovania údajov, informácií, licenčných zmlúv a iných dokumentov vrátane ustanovenia príslušných lehôt, spôsobu zasielania
týchto údajov, informácií, licenčných zmlúv alebo
iných dokumentov a formátu zasielaných údajov, informácií, licenčných zmlúv alebo iných dokumentov, ako
aj podrobnosti o postupe pri uzatvorení licenčných
zmlúv elektronickými prostriedkami a prípady, v ktorých možno nahradiť podpis mechanickými prostriedkami, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Všeobecne záväzný právny
predpis vydaný ministerstvom ustanoví aj formu a podstatné náležitosti písomnej informácie podľa odseku 7,
vzory písomných súhlasov podľa § 51 ods. 3, § 53 ods. 8
a § 76 ods. 3 a 4, vzory čestných vyhlásení podľa odsekov 11 a 12, vzory obalov záverečnej práce, rigoróznej
práce a habilitačnej práce, vzory titulných listov záverečnej práce, rigoróznej práce a habilitačnej práce
a formát výmeny údajov o záverečnej práci, rigoróznej
práci a habilitačnej práci.“.
10. V § 76 ods. 3 písm. b) sa bodka na konci nahrádza
bodkočiarkou a pripájajú sa slová „podmienkou úspešného absolvovania habilitačného konania je, okrem
prípadov podľa § 63 ods. 11, aj písomný súhlas uchádzača so zverejnením a sprístupnením habilitačnej
práce verejnosti podľa § 63 ods. 9 po dobu jej uchovávania podľa § 63 ods. 7 bez nároku na odmenu.“.
11. V § 76 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Podmienkou úspešného absolvovania habilitačného konania je,
okrem prípadov podľa § 63 ods. 11, aj písomný súhlas
uchádzača so zverejnením a sprístupnením habilitačnej
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práce verejnosti podľa § 63 ods. 9 po dobu jej uchovávania podľa § 63 ods. 7 bez nároku na odmenu.“.
12. Za § 113ac sa vkladá § 113ad, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 113ad
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej
od 1. septembra 2011
Na záverečnú prácu, rigoróznu prácu alebo habili-

tačnú prácu, ktorá má byť uchovávaná v centrálnom
registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác
podľa právnej úpravy účinnej do 1. septembra 2011,
a na záverečnú prácu, rigoróznu prácu alebo habilitačnú prácu, ktorá bola zaslaná do centrálneho registra
záverečných, rigoróznych a habilitačných prác pred 1.
septembrom 2011, sa vzťahuje právna úprava účinná
do 1. septembra 2011.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.

Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.
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