
 

 

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác 

pre akademický rok 2018/2019 

  
 

 Študent si skontroluje v AISe počet záverečných prác (musí byť len jedna), názov záverečnej 

práce v slovenskom a anglickom jazyku (gramatické chyby) a vygenerovaný kód záverečnej 

práce v systéme AIS. Prípadné problémy s AISom rieši Roman Minaroviech, budova „C“, m. č. 

FOA (vedľa vrátnice). 

 

 Názov témy záverečnej práce musí byť v AISe aj v anglickom jazyku. Vypísané tlačivo „Téma 

záverečnej práce v anglickom jazyku“ (http://fsev.tnuni.sk/index.php?id=256).  

 

 Študent si vytlačí „Protokol o zadaní záverečnej práce“ a potrebné údaje v protokole vypíše 

podľa AISu v spolupráci s vedúcim záverečnej práce (http://fsev.tnuni.sk/index.php?id=256).  

 

 

 

Tlačivá „Téma záverečnej práce v anglickom jazyku“ a „Protokol o zadaní záverečnej práce“  

študent odovzdá na študijné oddelenie, budova „C“ – Ing. Alica Luptáková   

 

                                          diplomanti – 15.04. –  17.04.2019 od 8,00 – 12,00 hod. 

                                          bakalári – 24.04. – 26.04. 2019 od 8,00 – 12,00 hod. 

 

 

 Originál protokolu (ešte pred zviazaním práce) je potrebné oskenovať a priložiť ho k práci 

posielanej elektronicky do CRZP. Originál protokolu študent zviaže do finálnej verzie 

záverečnej práce, ktorú v uvedených termínoch odovzdá.  

 

 Finálnu verziu záverečnej práce na základe manuálu zverejneného na www.fsev.tnuni.sk alebo 

v AISe zašle študent do CRZP (spolu s potvrdeným protokolom, prílohami, anglickým a 

slovenským abstraktom, atď.) pre posúdenie originality:  

diplomanti  – do 06.05.2019 

bakalári  – do 13.05.2019 

 

 

 Študent v termíne stanovenom v harmonograme akademického roka odovzdá: 

• 1 vytlačenú a riadne zviazanú záverečnú prácu s originálom „Protokolu o zadaní 

záverečnej práce“, 

• 2 kópie „Licenčnej zmluvy“ vytlačenej z AISu, 

• 2 kópie „Vyhlásenia o poskytnutí práce bez možnosti sprístupnenia“ – študent 

vyplňuje len v prípade, ak žiada o nezverejnenie kompletného diela, 

• „Protokol o kontrole originality“. Výsledok kontroly originality z CRZP si študent nájde 

v AISe.  

 

 

 

Odovzdanie záverečnej práce a príslušných dokumentov študent odovzdá 

na študijné oddelenie, budova „C“ – Ing. Alica Luptáková   

 

Termín odovzdania DP: 13.05. – 17.05.2019  od 8,00 do 14,00 hod. 

Termín odovzdania BP: 20.05. – 24.05.2019  od 8,00 do 14,00 hod. 

 

 

http://fsev.tnuni.sk/index.php?id=256
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NÁHRADNÉ ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY: 

 

Termín odovzdania protokolov:     17.06. – 21.06.2019 (od 9,00–12,00 hod.)  

Termín nahrávania záverečnej práce do CRZP:   do 03.07.2019 

Termín kontroly štúdia:      08. - 10.07.2019 (v čase úradných hodín) 

Termín odovzdania záverečnej práce:    08. - 10.07.2019 (od 9,00–12,00 hod.) 

Termín prihlasovania na štátnu skúšku (v AISe):  08. - 10.07.2019 

Termín konania náhradných štátnic:    26.08. – 28.08.2019 

 

 

 

 

     doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.          Ing. Eva Koišová, PhD., MBA 

 Prodekan pre pedagogiku - II. stupeň a III. stupeň VŠ štúdia  Prodekan pre pedagogiku - I. stupeň VŠ štúdia 

 

 

 


