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ZÁKLADNÉ NÁLEŽITOSTI ZÁVEREČNÝCH PRÁC ŠTUDENTOV     
NA JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTE UK V MARTINE 

Vnútorný predpis JLF UK v Martine vydaný  v súlade s ČI. 21 ods. 2 písm. j) Štatútu 

Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine,  

v súlade s Čl. 3 ods. 10 Vnútorného predpisu UK č. 8/2006 o základných náležitostiach 

záverečných prác na UK v Bratislave, v súlade so smernicou rektora UK č. 6/2004 

o organizácii doktorandského štúdia na UK v Bratislave,  

schválený na zasadaní vedenia JLF UK v Martine dňa 19. februára 2007 

a prerokovaný na zasadaní Akademického senátu JLF UK v Martine dňa 6. marca 2007. 
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V súlade s ČI. 21 ods. 2 písm. j) Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine,   
v súlade s ČI. 3 ods. 10 Vnútorného predpisu UK č. 8/2006 o základných náležitostiach 
záverečných prác na UK v Bratislave, v súlade so smernicou rektora UK č. 6/2004 
o organizácii doktorandského štúdia na UK v Bratislave, po schválení vo vedení JLF UK       
v Martine dňa 19. februára 2007 a po prerokovaní v Akademickom senáte JLF UK dňa 6. 
marca 2007 vydávam tento vnútorný predpis, ktorý upravuje postup, spôsob a miesto 
odovzdania záverečných prác študentov v podmienkach JLF UK v Martine: 

 

 

Základné náležitosti odovzdávania záverečných prác na JLF UK  

 

ČI. 1 
Základné zásady pre bakalárske a diplomové práce 

(1) Obsah a formálnu úpravu záverečných prác študentov prvého a druhého stupňa 
vysokoškolského štúdia (bakalárskych a diplomových prác) v plnom rozsahu upravuje 
Vnútorný predpis UK č. 8/2006 o základných náležitostiach záverečných prác na UK v 
Bratislave (ďalej len „Vnútorný predpis UK"). 

(2) Záverečná práca (bakalárska a diplomová) musí byť odovzdaná v tlačenej podobe     
v najmenej dvoch vyhotoveniach a zviazaná v pevnej väzbe. 

(3) V súvislosti so zavedením systému elektronickej archivácie záverečných prác na UK, 
študent prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia odovzdá na študijnom 
oddelení dekanátu dve vyhotovenia záverečnej práce vtlačenej podobe a jedno 
vyhotovenie záverečnej práce v elektronickej podobe na príslušnom elektronickom 
médiu vo formáte PDF. Elektronická verzia záverečnej práce musí byť identická         
s tlačenou verziou. 

 

Článok 2 
Základné zásady pre dizertačné práce 

(1) Obsah a formálnu úpravu dizertačnej práce upravuje Smernica rektora UK č. 6/2004 
o organizácii doktorandského štúdia na UK v Bratislave. 

(2) V súvislosti so zavedením systému elektronickej archivácie záverečných prác na UK, 
študent doktorandského študijného programu odovzdá na referáte pre doktorandské 
štúdium dekanátu záverečnú prácu v tlačenej podobe a jedno vyhotovenie   
záverečnej práce v elektronickej podobe vo formáte PDF. Elektronická verzia 
záverečnej práce musí byť identická s tlačenou verziou. 

 

Článok 3 
Sprístupnenie práce, licenčná zmluva o použití školského diela 

(1) Študent prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia odovzdá záverečnú 
(bakalársku, diplomovú) prácu na študijnom oddelení. Ak prácu v elektronickej forme 
v PDF formáte neodovzdá, nemôže sa zúčastniť štátnej skúšky a svoju prácu obhájiť. 
Študijné oddelenie predloží študentovi návrh licenčnej zmluvy (príloha č. 2 
Vnútorného predpisu), v ktorej sa dohodne spôsob použitia školského diela, rozsah 
použitia diela a čas, na ktorý autor licenciu udeľuje. Licenčná zmluva sa vyhotovuje v 
dvoch rovnopisoch. 

(2) Študijné oddelenie pred obhajobou záverečnej práce zašle na ústav/kliniku záverečnú 
prácu v tlačenej zviazanej forme a v elektronickej forme. 

(3) Po úspešnej obhajobe záverečnej (bakalárskej, diplomovej) práce: 
a/ študent podpíše na študijnom oddelení Dekanátu JLF UK 2 exempláre licenčnej 
zmluvy. 



 

b/ Ústav/klinika zašle jeden exemplár záverečnej práce v tlačenej a elektronickej 
forme do KŠIS a jeden exemplár si ponechá na pracovisku. 

(4) Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce podpíše študent doktorandského študijného 
programu licenčnú zmluvu v dvoch vyhotoveniach a odovzdá na referát pre 
doktorandské štúdium dekanátu. Jeden exemplár podpísanej licenčnej zmluvy spolu 
s dizertačnou prácou (v tlačenej a elektronickej forme) zašle referát pre doktorandské 
štúdium dekanátu do KŠIS a jeden exemplár licenčenej zmluvy odovzdá autorovi. 

(5) Študijné oddelenie JLF UK poskytne po obhajobách záverečných prác KŠIS zoznam 
študentov, ktorí prácu úspešne obhájili a dekanom podpísané licenčné zmluvy. 

(6) KŠIS vydá potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči knižnici (príloha č. 3 
Vnútorného predpisu), ak vrátil všetky výpožičky a odovzdal záverečnú prácu v 
elektronickej forme. Súčasne študentovi odovzdá jeden exemplár licenčnej zmluvy. 

(7) Ak autor práce neuzatvorí s KŠIS licenčnú zmluvu, je povinný uviesť dôvody, pre 
ktoré nedáva súhlas so sprístupnením diela (príloha č. 3 Vnútorného predpisu-
vyhlásenie). 

 
Článok 4  

Záverečné ustanovenie 
(1) Ruší sa vnútorný predpis JLF UK o Základných náležitostiach záverečných prác 

študentov na JLF UK účinný od 20. apríla 2006. 
(2) Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňa 7. marca 2007. 

 
 
 
 
 
 
, 
 
 

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 
dekan JLF UK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


