
Odovzdanie a obhajoba záverečnej práce, ktorá obsahuje neverejné 
informácie 

Informácie v súvislosti s obhajobou záverečnej práce, ak obsahuje údaje, ktorých 
zverejnenie je v záverečnej práci vylúčené najmä preto, že ide o obchodné tajomstvo tretej 
osoby, utajovanú skutočnosť alebo osobný údaj (ďalej len „neverejné informácie“). 
 

1. Záverečná práca 

Podľa § 62a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“): 

(1) Záverečná, rigorózna alebo habilitačná práca musí byť pôvodným výsledkom vlastnej 
a samostatnej činnosti študenta, účastníka rigorózneho konania alebo účastníka 
habilitačného konania. Záverečná, rigorózna alebo habilitačná 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 s osobnými údajmi, 
dôvernými informáciami či obchodným tajomstvom 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 obchodné 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. 

 
Študent uvádza neverejnú dokumentáciu v prílohe k záverečnej práci, ktorú spolu so 
záverečnou prácou vkladá do AIS. Záverečná práva aj s jej prílohami je prístupná v AIS 
pre vedúceho práce, resp. školiteľa, oponentov a skúšobnú komisiu štátnej skúšky, ale 
príloha nie je odoslaná do CRZP. 
 
V prípade, že záverečná práca obsahuje neverejné informácie, ktoré majú zostať utajené 
len obmedzené obdobie, študent môže toto nezverejnenie riešiť aj tým, že si 
v licenčnej zmluve vyhradí odkladnú lehotu zverejnenia záverečnej práce v CRZP v 
trvaní 12 mesiacov odo dňa obhajoby príslušnej práce, túto lehotu možno vo 
výnimočných prípadoch zo závažných dôvodov predĺžiť na základe súhlasného 
vyjadrenia dekana fakulty, doloženého autorom pred uzatvorením licenčnej zmluvy, najviac 
však o ďalších 12 mesiacov (§63 ods.10 zákona). Dôvod odkladnej lehoty autor uvedie 
v licenčnej zmluve a sprístupňuje sa v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a 
habilitačných prác počas jej plynutia  
 
Tiež si môže študent v licenčnej zmluve zvoliť správu práv, teda sprístupnenie práce 
s použitím takých technologických opatrení, ktoré zabránia verejnosti prácu trvalo ukladať na 
pamäťové médium alebo ju tlačiť.  
 
 
 



2. Štátna skúška - obhajoba záverečnej práce 

Podľa § 63 ods. 2 zákona:  

Štátna skúška sa vykoná pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnej skúšky a 
vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch 
štátnej skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.  

 
Aj v prípade štátnej skúšky – obhajoby záverečnej práce, ktorá obsahuje neverejné 
informácie, musí byť priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov verejné 
v súlade s citovaným ustanovením § 63 ods. 2 zákona, pričom musia byť súčasne 
dodržané ustanovenia § 62a zákona a to bez ohľadu na to, či sa obhajoba záverečnej 
práce koná prezenčnou metódou alebo prostredníctvom videokonferencie alebo inými 
prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti (online štátna 
skúška). 
 
Vedúci práce, resp. školiteľ, oponenti, a skúšobná komisia sú s neverejnými 
informáciami oboznámení prostredníctvom osobitnej neverejnej dokumentácie. 
 
Diskusia k samotnej záverečnej práci, otázky skúšobnej komisie, vedúceho práce, 
resp. školiteľa, oponenta a odpovede študenta sú vedené tak, aby neverejné 
informácie zostali utajené a nezasahovali do práv alebo právom chránených záujmov 
tretích osôb.  
 
Členovia skúšobnej komisie štátnej skúšky, vedúci práce, resp. školiteľ a oponent sú 
povinní dodržiavať mlčanlivosť  v súlade s pravidlami GDPR. Táto povinnosť im vyplýva 
z pracovnej zmluvy v prípade zamastencov STU. Externí spolupracovníci podpisujú 
záväzok mlčanlivosti. 
 


