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NIEKOĽKO SLOV NA ÚVOD... 

• Záverečná práca je autorské dielo (zodpovednosť, 
ale aj práva) 

• Záverečná práca je odborný text (zdroje – radšej 
originály, autority – aj ilustrácie) 

• Kompilačný charakter neznamená „poskladaný text 
od iných“ („odôvodnenosť rozsahu“) 

 
 
 
 
 



ZP A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 
• Duševné vlastníctvo je „majetok" nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivého 

myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti. Je predmetom právnej ochrany... 

Priemyselné 
právo Autorské právo 

Právo priemyselného vlastníctva Autorské právo a práva súvisiace s AP 



PRIEMYSELNÉ PRÁVO :: AUTORSKÉ PRÁVO 
• chráni predmety vytvorené tvorivou duševnou činnosťou (napr.  vynálezy, technické 

riešenia, dizajny), alebo tovary a služby prostredníctvom označenia (napr. ochranné 
známky) 

• na ochranu je potrebná registrácia 

• táto oblasť súvisí viac s obchodnou a technickou sférou, výrobou, službami 

• ústredným orgánom je Úrad priemyselného vlastníctva SR 

• chráni diela (napr. literárne, hudobné, fotografické, architektonické), iné predmety ochrany, ku 
ktorým sa viažu práva súvisiace (umelecký výkon, záznam  - zvukový, audiovizuálny), 
počítačové programy a databázy 

• na ochranu nie je potrebná žiadna registrácia (vzniká automaticky) 
• táto oblasť súvisí viac s umeleckou, kultúrnou sférou ústredným orgánom je Ministerstvo 

kultúry SR 
 



OCHRANA PRÁV DV :: NIČ NOVÉ... 
• Moderné použitie termínu „duševné vlastníctvo“ sa spája s rokom 

1867 a zmenou Severonemeckého spolku z vojenského spolku 
(konfederácie) na spolkový štát (federáciu). Práve ústava tohto štátu 
garantovala konfederácii legislatívnu moc nad ochranou práv 
duševného vlastníctva (Schutz des geistigen Eigentums). 

• Novodobý základ patentom a ich ochrana dali Benátky: v roku 1474 
vláda Benátok prijala prvý zákon na ochranu práv vynálezcov. 
Benátsky zákon dovoľoval akémukoľvek vynálezcovi fungujúceho 
vynálezu zapísať si ho v štátnom úrade. Týmto zápisom získal 
vynálezca určité práva na svoj vynález, takže ho nikto nemohol 
kopírovať alebo obchodovať s ním bez súhlasu vynálezcu. Táto 
ochrana trvala 20 rokov. Po jej uplynutí mohol ktokoľvek vynález 
kopírovať alebo predávať. Za to musel vynálezca využívať vynález v 
prospech štátu.  

 
 



Ochrana autorského práva sa 
do centra cieleného záujmu 
dostáva v podobe právneho 
dokumentu už na začiatku 

18. storočia. Za prvý 
plnohodnotný zákon, ktorý 
upravuje autorské práva a 
ich ochranu je považovaný 

Zákon kráľovnej Anny 
(Statute of Anne), ktorý 

začal platiť 10. apríla 1710.  

 

 

Podmienkou ochrany bola 
registrácia diela, čo 

vychádzalo zo starších 
princípov cenzúry. Podľa 
tohto zákona majú mať 

autori kontrolu nad 
kopírovaním svojich diel. 



Ak je pravdou, že múdry človek 
podobne ako dobrý 

preosievajúci vyťaží zlato aj 
z najbezcennejšej knihy a že 
hlupák zostane hlupákom aj 
s najlepšou knihou, ale aj 

bez nej, nemá zmysel 
obmedzovať múdreho, ktorý 
lačnie po ďalšom vzdelaní 

tak, že sa hlupákovi budeme 
snažiť znemožniť prístup k 

tomu, čo jeho hlúposť 
neobmedzí ani vtedy, keď sa 

k tomu dostane... lebo je 
isté, že múdry človek viac 

získa z jalovej brožúrky než 
hlupák z Písma svätého. 



RAKÚSKO-UHORSKO A „PRVÁ“ ČSR 
• Autorské právo (autorský zákon) 
Východisko: rakúsky cisársky patent č. 992 z roku 1846. V rámci 

R-U vyrovnania boli dohodnuté osobitné úpravy tak pre U ako 
aj pre R. Výsledok: zák. čl. XVI/1884 o autorskom práve 
v Uhorsku a zákon č. 197 o práve pôvodcovskom na 
dielo literárne, umelecké a fotografické v roku 1895. 

 
ČSR I. 
22. februára 1921 Československo pristúpilo k Bernskému 

dohovoru v znení revízie z r. 1908. Pre celé územie ČSR bola 
zavedená jednotná úprava nakladateľského práva  zákonom 
č. 106/1923, v roku 1926 bol prijatý zákon č. 218/1926 o 
pôvodcovskom práve na literárne, umelecké a 
fotografické dielo (autorský zákon). 



PUBLIKAČNÁ/CITAČNÁ ETIKA 
• morálna povinnosť autora vedeckej/odbornej práce uviesť práce, na 

ktoré bezprostredne a vedome nadviazal, resp. z ktorých čerpal, 

• odlíšiť zreteľne výsledky svojej práce a práce iných, 

• citovať a spracovávať zoznamy zdrojov pravdivo, necitovať 
„špekulatívne“ a neodôvodnene (citovať alebo odkazovať v zozname 
použitej literatúry iba skutočne použité diela). Podľa autorského 
zákona do autorského práva nezasahuje ten, kto v odôvodnenej 
miere cituje vo svojom diele výňatky z diel iných autorov, ak uvedie 
meno autora, názov a zdroj. Autor akejkoľvek práce je povinný 
uviesť v zozname bibliografických odkazov všetky použité pramene. 
Toto platí bez ohľadu na to, či časti použitého prameňa presne 
cituje alebo iba parafrázuje. Nad rámec zákona, ale v zhode 
s požiadavkou publikačnej etiky, treba do zoznamu odkazov 
uvádzať aj také dielo, ktoré autor v práci necituje ani 
neparafrázuje, ale preštudoval ho v súvislosti s prípravou práce. 
 



Plagiátorstvo – dopúšťa sa ho najmä ten, kto vydáva prácu 
iného autora, alebo jej časti, za svoje vlastné. Plagiátorstva sa 
dopúšťa aj študent, ktorý vo svojej záverečnej práci používa 
obrázky, tabuľky, definície iných autorov, parafrázuje ich 
myšlienky, bez toho, že by uvádzal zdroj týchto informácií. 

 

Plagiát – dokument, ktorého obsah vznikol prebratím práce 
iného autora (autorov) a jej prezentovaním ako práce 
vlastnej. Ten, kto sa dopúšťa plagiátorstva, porušuje nielen 
etické pravidlá, ale aj zákony SR – zákon č. 185/2015 
Autorský zákon z 1. júla 2015. 

 
MEŠKO, Dušan et al. 2004. Akademická príručka. Martin : Osveta, 2004. 316 s. ISBN 80-8063-150-6 

PLAGIÁTORSTVO  A  PLAGIÁT 



CHVÍĽA PRE FAQ... 
• Aký je „odôvodniteľný rozsah“ prevzatých častí prác iných 

autorov? 
• Čo obrázky, tabuľky a pod.? (Originál, adaptácia) 
• Čo preklady z iného jazyka? 
• Možno používať iné záverečné práce ako zdroje informácií? 
• ...? 



CHVÍĽA PRE NÁŠ TIP... 
• Obrázky 
 



CITOVANIE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH 
• STN ISO 690:STN ISO 690 (01 0197) Informácie a 

dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických 
odkazov na informačné pramene a ich citovanie 

  
• Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 56/2011 o 

náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej 
registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní 

Dokument, ktorý nerešpektuje autorské právo – každý dokument, ktorý obsahuje prevzaté 
informácie (texty, obrázky, tabuľky) bez toho, že by bol uvedený ich zdroj.  

 



• Citácia je uvedenie príslušného odkazu v rámci textu alebo inej formy obsahu. 
Citácia sa viaže na odkaz, t. j. odkaz obsahuje podrobnejšie údaje o citovanej 
publikácii. Informácie obsiahnuté v odkaze musia byť dostatočne jasné na 
identifikáciu citovaného materiálu. Preto spôsob citovania ovplyvňuje aj štýl 
odkazov, ich umiestnenie, usporiadanie a pod. 

• Referencia/Bibliografický odkaz je údaj opisujúci prameň alebo jeho časť 
dostatočne presne a podrobne na jeho identifikáciu a na umožnenie lokalizácie. 
Odkazy v odborných a vedeckých publikáciách majú spravidla podobu zoznamov 
použitej literatúry (zoznamu bibliografických odkazov) na konci textu. 

• Citát je doslovné prevzatie textu zo zdroja. 
• Parafráza je voľné spracovanie, voľný výklad, vyjadrenie rovnakého obsahu inými 

slovami 
 

ČO JE TO... 



Citácie by mali byť prepojené s bibliografickými odkazmi niektorým z troch 
spôsobov (= metódy citovania):  

• systém mena a dátumu (harvardský systém), 
• číselný systém, 
• priebežné poznámky. 

Príklad citovania systémom mena a dátumu 
 
Text: 
Hypotézu potvrdili výsledky výskumov publikovaných Baumgartnerom (1998). 
Možno ich doložiť aj ďalšími prácami (Benková, 1999a, s. 223; Benková, 1999b, s. 
28; Bulla, 2002, s. 102). 
 
Použitá literatúra:  
BAUMGARTNER, Ján et al. 1998. Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, 
šľachtenie zvierat : výskumná správa. Nitra : VÚŽV. 78 s. 
BENKOVÁ, Janka. 1999a. Analýza mäsovej úžitkovosti sliepok a kohútov génovej 
rezervy VÚZV-SCHŠH v Ivanke pri Dunaji. In Journal of Farm Animal Science, roč. 
32, s. 219-225. ISSN 1335-3961. 
BENKOVÁ, Janka et al. 1999b. Tvorba, uchovanie a využitie biologických vlastností 
génových rezerv hydiny : výskumná správa. Ivanka pri Dunaji : Stanica chovu a 
šľachtenia hydiny. 28 s. 
BULLA, Jozef. 2002. Frequencies of the ESR genotypes and alleles in Slovak 
populations of Large White and White Meaty breeds. In 20. Genetické dny. Brno : 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, s. 98-103. ISBN 80-7157-607-7.  

 

























TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA  

Tlačený dokument: 
 
HOLZMANN MASCHINEN. 2009. Ohýbačka trubek 
RBM 30 : návod na obsluhu. Haslach : HOLZMANN 
Maschinen. 16 s. 

Online dokument: 
 

HOLZMANN MASCHINEN. 2009. Ohýbačka trubek RBM 30 : návod na obsluhu 
[online]. Haslach : HOLZMANN Maschinen [cit. 2016-01-02]. 16 s. 
Dostupné na: <https://www.peddy.cz/files/RBM30%20CZ%20_Navod.pdf>. 
 







MALÁ POMOC (ALE POMOC...) 
• Citačné manažéry 



NIEKOĽKO SLOV PRED ZÁVEROM... 
• Nesprávaj sa k iným tak, ako nechceš aby sa iní správali k Tebe = Nesprávaj sa k výsledku 

duševnej práce iných tak, ako nechceš, aby sa oni správali k výsledku Tvojej (tvrdej duševnej) 
práce.  

• Protokol originality je „report“ o zhode Vášho textu s ďalšími textami, treba ho vedieť čítať a 
vysvetliť. 

• Zverejnenie práce nemožno zakázať, iba v odôvodnených prípadoch. 

• Sú časti práce, kde sa musí pracovať s dielami iných autorov...  

• Nech chyby (a hanba) iných nie sú Vašimi chybami a Vašou hanbou. 

• Nespoliehajte sa na prevzaté názory, hľadajte pôvodné zdroje. 

 

 

 



A NA ZÁVER... 

 
Všetkým držím palce! 
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