
 
 

INFORMÁCIE PRE KONČIACICH ŠTUDENTOV 

A. POSTUP ODOVZDÁVANIA ZÁVEREČNÝCH PRÁC 

- diplomové a bakalárske práce sa odovzdávajú do presne stanoveného termínu 
a  výhradne v elektronickej forme:  
 

Typ práce Stanovený termín (najneskôr do) 

diplomová práca 25. máj 2020 

bakalárska práca 18. máj 2020 
 

- spôsob odovzdávania záverečných prác (ako, kde, cez aký systém...) bude upravený 
osobitným usmernením zverejnením najneskôr koncom apríla 2020. 

- študent je povinný zaslať e-mailom vedúcemu práce v dohodnutom termíne 
vygenerovaný protokol o originalite práce, aby ho mal vedúci práce k dispozícii 
pri vypracovaní posudku. 

- odovzdávanie záverečnej práce v listinnej podobe spolu s potrebnými tlačivami sa 
presúva na deň konania štátnej skúšky. Študent odovzdá v deň konania štátnic 
tajomníkovi štátnicovej komisie len jeden výtlačok záverečnej práce s originálom zadania 
práce a požadovanými tlačivami. Druhý výtlačok záverečnej práce sa nevyžaduje. 

- pri odovzdávaní výtlačku záverečnej práce sú požadované nasledujúce tlačivá: 

1. Dotazník absolventa 
2. Anotačný resp. analytický list (abstrakt z práce) 
3. Licenčná zmluva (PODPÍSANÁ!!!) 

4. CD vložené v práci (resp. zalepené)  
5. NEVYŽADUJE SA posudok podpísaný externým vedúcim práce, a ani ním 

podpísaný protokol o kontrole originality (zmena oproti v minulosti platnému 
usmerneniu) 

- vyššie uvedené tlačivá sú nevyhnutné pre úspešné odovzdanie záverečnej práce, ktorá musí 
obsahovať originál zadania.  

- všetky potrebné šablóny pre tieto tlačivá študenti nájdu na www.fri.uniza.sk  

Typ štúdia Odkaz na tlačivá 

bakalárske štúdium http://www.fri.uniza.sk/stranka/tlaciva  

inžinierske štúdium http://www.fri.uniza.sk/stranka/tlaciva-ing  

- diplomovú prácu odovzdá študent elektronicky vedúcemu a tútorovi do 4. mája 2020 a 
bakalársku prácu odovzdá študent elektronicky vedúcemu a tútorovi do 27. apríla 2020 
(pokiaľ sa vedúci a tútor práce so študentom nedohodne inak na skoršom termíne 
odovzdania) za účelom vypracovania posudku. 

 



 
 

B. ODOVZDANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE V OSOBITNOM TERMÍNE 

- vzhľadom na charakter niektorých záverečných prác, ktoré si vyžadujú dlhší čas na 
vypracovanie/dokončenie, z dôvodu uzavretých špecializovaných laboratórií na FRI 
UNIZA, ktoré sú nevyhnutné na dokončenie záverečných prác alebo z dôvodu 
problematickej komunikácie so spolupracujúcim podnikom, bude možné odovzdať 
záverečnú prácu v osobitnom termíne na základe predloženej žiadosti o odovzdanie 
záverečnej práce v osobitnom termíne prodekanovi pre vzdelávanie.  

(šablóna žiadosti: https://www.fri.uniza.sk/uploads/files/1585174372-ziadost-odovzdanie-
prace-v-osobitnom-termine.docx)  

- prodekan bude brať do úvahy len dôvody hodné osobitného zreteľa a pred samotným 
podaním žiadosti o dodatočné odovzdanie záverečnej práce v osobitnom termíne 
odporúčame študentom sa poradiť s ich vedúcim práce.  

- žiadosť je potrebné odoslať e-mailom na adresu viliam.lendel@fri.uniza.sk 
najneskôr do  stanoveného termínu pre riadne odovzdanie záverečnej práce.  

Typ práce Osobitný termín cez žiadosť (najneskôr do) 

diplomová práca 8. júna 2020 

bakalárska práca 1. júna 2020 

 

C. KONTROLA ŠTÚDIA – UZATVORENIE ROČNÍKA 

Kontrola štúdia sa uskutoční VÝHRADNE ELEKTRONICKY. To znamená, že študent 
NEODOVZDÁVA výkaz o štúdiu (index) na študijnom referáte, ale má povinnosť oznámiť 
e-mailom na studref@fri.uniza.sk, že už vykonal poslednú skúšku a žiada o uzatvorenie 
druhého ročníka inžinierskeho štúdia alebo uzatvorenie tretieho ročníka bakalárskeho štúdia. 

Dôrazne žiadame končiacich študentov o súčinnosť. V prípade vykonania všetkých skúšok je 
potrebné, aby bezodkladne oznámili e-mailom na studref@fri.uniza.sk, že študijný referát môže 
elektronicky skontrolovať a následne uzavrieť ich štúdium. 

Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho štúdia je 5. júna 2020 a na 
uzatvorenie tretieho ročníka bakalárskeho štúdia 29. mája 2020. Ak študent bakalárskeho 
štúdia čaká ešte na opravný termín, ktorý sa uskutoční v termíne do 5. júna, môže túto 
skutočnosť oznámiť e-mailom na študijný referát a študijný referát uzavrie štúdium až po tomto 
opravnom termíne. 

Výkaz o štúdiu (index) študent na štátnej skúške nepotrebuje a informácie o samotnom 
priebehu štátnic (pokyny) budú zverejnené najneskôr do konca mája 2020 v samostatnom 
usmernení. 

Promócie pre študentov bakalárskeho štúdia sa nebudú konať. Diplomy si absolventi 
bakalárskeho štúdia vyzdvihnú na študijnom referáte po vzájomnej dohode (napr. počas prvého 
semestra inžinierskeho štúdia). Promócie pre študentov inžinierskeho štúdia sa budú konať 
na jeseň 2020 (termíny budú stanovené a oznámené neskôr). V prípade potreby si diplomy 
absolventi vyzdvihnú na študijnom referáte po vzájomnej dohode aj skôr. 
 
 



 
 
D. PRAX 

Pokiaľ bude krízová situácia pokračovať aj v mesiaci apríl a nebude možné absolvovať povinný 
predmet Prax, odporúčame končiacim študentom bezodkladne kontaktovať prodekana pre 
vzdelávanie (viliam.lendel@fri.uniza.sk) a absolvovať fakultnú prax. 
 
Poznámky: 

V prípade otázok kontaktujte prosím: studref@fri.uniza.sk, viliam.lendel@fri.uniza.sk 


