
V Ý NO S  

Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

z 15. marca 2010 

č. MŠSR-5/2010-071 o vzore obalu a titulného listu záverečnej, rigoróznej a habilitačnej 

práce a formáte výmeny údajov o záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práci  

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 63 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 496/2009 Z. z. 

ustanovuje:  

§ 1  

Obal záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce  

(1) Na obale záverečnej práce sa uvádzajú tieto informácie  

a) názov vysokej školy,  

b) názov fakulty, ktorej je autor študentom, ak je zapísaný na štúdium študijného programu 

uskutočňovaného na fakulte,  

c) evidenčné číslo, ak bolo určené, 

d) názov záverečnej práce, a ak sa použil, tak aj podnázov záverečnej práce,  

e) meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly autora,  

f) rok predloženia.  

 

(2) Na obal rigoróznej práce a habilitačnej práce sa nevzťahujú ustanovenia odseku 1 

písm. b). Na obale rigoróznej práce a habilitačnej práce sa ďalej uvádza názov fakulty, na 

ktorej sa rigorózne konanie alebo habilitačné konanie uskutočňuje, ak sa uskutočňuje na 

fakulte. 

(3) Vzor obalu záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce je uvedený v prílohe č. 1.  

§ 2  

Titulný list záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce  

(1) Na titulnom liste záverečnej práce sa uvádzajú tieto informácie  

a) názov vysokej školy,  

b) názov fakulty, ktorej je autor študentom, ak je zapísaný na štúdium študijného programu 

uskutočňovaného na fakulte,  

c) názov záverečnej práce, a ak sa použil, tak aj podnázov záverečnej práce,  

d) označenie záverečnej práce 

1. bakalárska práca,  

2. diplomová práca alebo  

3. dizertačná práca,  

e) meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly autora,  

f) názov študijného programu,  

g) číslo a názov študijného odboru,  

h) meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly školiteľa,  

i) meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly konzultanta, ak bol pre 

záverečnú prácu určený,  

j) názov školiaceho pracoviska, ak pre záverečnú prácu bolo určené, 



k) miesto a rok predloženia.  

(2) Na titulný list rigoróznej práce a habilitačnej práce sa vzťahujú ustanovenia odseku 1 

písm. a), c), e), g), j) a k). Na titulný list rigoróznej práce sa ustanovenia odseku 1 písm. h) 

vzťahujú, ak bol pre rigoróznu prácu určený školiteľ. Na titulnom liste rigoróznej práce a 

habilitačnej práce sa ďalej uvádzajú  

a) názov fakulty, na ktorej sa rigorózne konanie alebo habilitačné konanie uskutočňuje, ak sa 

uskutočňuje na fakulte, 

b) označenie práce 

1. rigorózna práca alebo  

2. habilitačná práca.  

(3) Vzor titulného listu záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce je uvedený v prílohe č. 

2.  

§ 3  

Formát výmeny údajov o záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práci  

(1) Záverečné, rigorózne a habilitačné práce sa zasielajú  vo formáte Portable Device 

Format s možnosťou prevodu na čistý text. Údaje podľa § 3 sa zasielajú vo formáte podľa 

odsekov 2 a 3. Pri popise dátových prvkov sa používa jazyk Extensible Markup 

Language podľa World Wide Web Consortium.  

(2) Pre prenos dátových prvkov pri výmene údajov sa použijú štandardy  

a) jazyka schém XML Schema Definition minimálne vo verzii 1.0,  

b) formátu Extensible Markup Language vo verzii 1.0 podľa World Wide Web Consortium a  

c) špecifikácie znakovej sady Unicode Transformation Format, a to 8 bitové kódovanie UTF-

8.  

(3) Pri popise dátových prvkov sa používa jazyk Extensible Markup Language podľa 

World Wide Web Consortium.  

§ 4  

Účinnosť 

Tento výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2010. 

 

 

 

 

 

minister      


