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Doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. 
Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť 

Vec: Usmernenie pre končiacich študentov I. stupňa štúdia – 

odovzdávanie záverečných bakalárskych prác a ukončenie semestra 

 

Študenti odovzdávajú bakalárske záverečné práce (BP)  v termíne podľa harmonogramu 

akademického roka nasledovne: 

 

- Najneskôr do 17.5.2019 študenti vkladajú záverečnú bakalársku prácu do Centrálneho registra 

záverečných prác (CRZP)  

- Usmernenie pre väzbu a tlač záverečných prác: záverečná práca môže byť zviazaná v mäkkej 

lepenej väzbe (tvrdá obálka nie je podmienkou), hrebeňová väzba (plastová, kovová a pod.) 

prípustná nie je. Záverečnú prácu je možné tlačiť obojstranne s výnimkou titulných listov, 

úvodu, záveru a použitej literatúry. Pre tlač záverečnej práce je vhodné použiť papier vyrobený 

100 % z recyklovaných zložiek, čo môže byť uvedené v časti pod čestným prehlásením alebo 

poďakovaním. 

 

- Študent vytlačí 3 exempláre BP – 2 z toho v lepenej väzbe prinesie/odovzdá na Študijné 

oddelenie FZKI (ŠO) a 1 exemplár je pre školiteľa (nie je podmienka lepenej väzba, môže byť aj 

špirálová). 

- 2 exempláre BP v lepenej väzbe prinesie/odovzdá na ŠO počas úradných hodín,  ale najneskôr 

v piatok 17.5.2019, kedy v čase od 8,00 do 12,00 bude ŠO otvorené výhradne pre odovzdanie 

BP.  

- V čase od 10.5.2019  do 17.5.2019 bude otvorený systém v UIS na prihlásenie sa na štátnu 

záverečnú skúšku – študent je povinný sa prihlásiť. 

- Spolu s BP odovzdajú študenti na ŠO vytlačené 2 rovnopisy dokumentov: 

o podpísanú licenčnú zmluvu o použití záverečnej práce (licenčná zmluva)  uzatvorenú 

medzi ním a Slovenskou republikou zastúpenou SPU – 2x (Po podpísaní dekanom 

fakulty sa jeden rovnopis zakladá v osobnom spise študenta na dekanáte fakulty, druhý 

dostane študent po úspešnej štátnej skúške) 

o overenie originality získaním protokolu o kontrole originality - podmienka pripustenia 

študenta k obhajobe záverečnej  práce – 2x 

- 1 exemplár BP študent prinesie na katedru (na sekretariát) (verzia zviazaná jednoduchšie, stačí 

špirálová väzba) a protokol o kontrole originality – 1x – budú poskytnuté oponentovi BP 

- Končiaci študenti bakalárskeho stupňa štúdia majú skúškové obdobie do 31.5.2019 – do 

uvedeného termínu sú povinní absolvovať všetky skúšky, 

- následne do 5.6.2019 odovzdajú indexy v čase úradných hodín na ŠO. 

Dôležité poznámky: 
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Všetky termíny sú uvedené s predložkou „do“, čo znamená, že ide o posledný termín a jeho 

nedodržanie znamená nesplnenie si povinností a podmienok na pripustenie ku štátnej záverečnej 

skúške. 

 

Verzia záverečnej práce vložená do CRZP musí byť totožná s odovzdanou tlačenou verziou. 

 

Názov práce: 

Pred vložením práce do UISu je študent povinný odkonzultovať presné znenie názvu záverečnej 

práce v slovenskom aj v anglickom jazyku so svojím školiteľom a v tomto znení ho vložiť do UISu. 

Študent zodpovedá za správnosť názvov, nakoľko sú obidva názvy po úspešnej štátnej skúške 

doplnené na vysvedčenie o štátnej skúške bez možnosti opravy prípadných chýb. Uvedenie názvu - 

príklad: 

Diagnostika a molekulárna charakteristika vírusu Plum pox virus 

Diagnostics and Molecular Characterization of Plum pox virus 

 

 

V zmysle smernice o záverečných a habilitačných prácach, schválenej vo februári 2013, zostáva 

zadanie záverečnej práce v úvodnej časti záverečnej práce nepovinné.  

 

Dokladom pre študijné oddelenie fakulty o vložení záverečnej práce do UIS je licenčná zmluva 

uzatvorená medzi študentom a Slovenskou republikou zastúpenou SPU alebo čestné vyhlásenie 

o vydaní záverečnej práce v rámci periodickej alebo neperiodickej publikácie.  

Pri vkladaní záverečnej práce napísanej v inom ako štátnom jazyku do UIS-u (na základe súhlasu 

dekana) je študent povinný vyplniť abstrakt ako v slovenskom jazyku, tak aj v anglickom jazyku 

z dôvodu vydávania dokladov o absolvovaní štúdia v slovenskoanglickej verzii.  

 

Evidenčné číslo na obale záverečnej práce je číslo, ktoré je vygenerované z UIS-u (napr. FBP17323-

123).  

 

Kódy študijných odborov sa od roku 2016 neuvádzajú. 

 

Odporúčam pozrieť si viac informácií a usmernení k záverečným prácam: 

http://www.fzki.uniag.sk/sk/zaverecne-prace/  

 

Štátne záverečné skúšky sa konajú od 17.6.2019. O presnom termíne a mieste budete informovaní. 

Promócie: 2.7.2019 

 

V Nitre, 2.4.2019. 

  Doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. 
 Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť FZKI 
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