
Vážená uchádzačka / vážený uchádzač, 

Vnútorný predpis č. 3/2013 „Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a 

vymenúvacieho konania za profesora na Fakulte telesnej výchovy a športu  Univerzity 

Komenského v Bratislave“, v čl. 3, ods. 3 upravuje poskytnutie informácií oponentom                 

o miere originality habilitačnej práce. 

Na základe toho predpisu bude Vaša habilitačná práca zadaná do AIS a odoslaná na 

kontrolu miery originality do centrálneho registra. 

Možnosti sprístupnenia diela upravuje Vnútorný predpis č. 7/2018, Smernica rektora 

UK Úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora UK o základných náležitostiach 

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

uchovávaní a sprístupňovaní na UK v znení dodatku č. 1 a 2. 

V súlade s článkom 8, ods. 5 má autor možnosť požiadať o odkladnú lehotu na 

sprístupnenie diela verejnosti. Údaje o „odklade“ sa následne premietajú do „Licenčnej 

zmluvy o použití habilitačnej práce s CRZP a UK“(zmluvu AIS automaticky generuje). 

Keďže tieto údaje sa do AIS zadávajú prostredníctvom Referátu vedecko-výskumnej 

činnosti a doktorandského štúdia, dovolím si Vás požiadať, aby ste sa vyjadrili, či 

súhlasíte so sprístupnením diela verejnosti: 

• bez odkladnej lehoty/* 

• najskôr po uplynutí .......... mesiacov1) odo dňa registrácie diela/*                                                                                        

(pričom deň registrácie je v tomto prípade cca týždeň po obhajobe HP) 

Vzhľadom na to, že k lehote dlhšej ako 12 mesiacov sa musí vyjadriť dekan 

fakulty, poprosím priložiť stručné odôvodnenie predĺženia odkladnej lehoty. 

 

Taktiež poprosím o vyjadrenie, či môže byť dielo sprístupnené verejnosti: 

• len s použitím/*(t.j. iba na čítanie) 

• aj bez použitia/*technologických opatrení, ktoré zabránia verejnosti dielo trvalo 

ukladať na pamäťové médium alebo ju tlačiť 

Ak dielo obsahuje údaje, ktorých zverejnenie je vylúčené z dôvodov uvedených v článku 

8, ods. 6 (VP 7/2018), postupuje autor v súlade s týmto článkom. 

Mgr. Eva Holienková  

Referát vedecko-výskumnej činnosti FTVŠ UK 

 

Uchádzač (Meno, priezvisko, tituly): ........................................................................  

Trvalé bydlisko:    ........................................................................ 

Rodné číslo:               ........................................................................ 

Miesto narodenia:    ........................................................................ 

Tel. kontakt + e-mail:   ........................................................................  

Podpis:     ........................................................................ 

_____________________________________________________________________ 

/* nehodiace sa prečiarknite 

1) vypísať celé číslo od 1-12, maximálne 36 so súhlasom dekana. 


