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Zadanie a tlač záverečných bakalárskych a diplomových prác 
 

1. Predpisy súvisiace s vypracovaním a odovzdaním záverečných prác ( ZP ) sú zverejnené na webovom sídle 

fakulty  http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/zaverecne-prace.html?page_id=3557 

2. Študentovi, ktorý sa prihlásil na záverečnú prácu,  vedúci práce  do 31.marca akademického  roku  založí  

zadanie záverečnej práce v AIS. Študent si založenie zadania skontroluje, ak študent vypracuje záverečnú 

prácu v cudzom jazyku, skontroluje či je zadanie založené v cudzom jazyku. Ak nie je, upozorní vedúceho 

práce a svoju referentku na študijnom oddelení. 

3. Študent prevezme z AIS zadanie záverečnej práce v elektronickej podobe ako pdf dokument vo formáte A4. 

Ak použije šablónu ZP vo formáte B5, zmení formát zadania na formát B5.  ZP sa tlačia vo formáte B5. 

4. Študent vloží elektronickú verziu zadania záverečnej práce do elektronickej verzie svojej záverečnej práce 

a potom prácu odovzdá aj s prílohami do AIS v termíne určenom schváleným harmonogramom štúdia na 

akademický rok. 

5. Názov záverečnej práce na obale a titulnom liste záverečnej práce musí byť zhodný s názvom v zadaní.  

6. Zadanie záverečnej práce, ktoré študent vkladá do elektronickej verzie záverečnej práce,  musí byť bez 

pečiatky a bez podpisov. 

7. 2 ks záverečnej práce vytlačí študentovi SCHK v predpísanom formáte a s predpísaným obalom po prevzatí 

elektronickej verzie z AIS. Študent si môže dať vytlačiť aj viac kusov záverečnej práce. Manuál postupu tlače 

záverečných prác je na webovom sídle SCHK http://www.schk.sk/wordpress/zaverecne-prace/ 

8. Opečiatkovať 2 ks zviazanej záverečnej práce donesie na študijné oddelenie študent, hneď po vytlačení 

práce v SCHK. 

9. Po opečiatkovaní študent prácu odnesie na pracovisko, kde bude prácu obhajovať. Nie je potrebné odovzdávať 

prácu v elektronickej podobe na CD. 

10. Študent musí požiadať o súhlas, ak chce vypracovať  a obhájiť svoju záverečnú prácu v inom ako štátnom 

jazyku. Žiadosť o súhlas s vypracovaním a obhajobou záverečnej práce v inom ako štátnom jazyku prinesie 

na študijné oddelenie na schválenie.  

11. Tlačená a elektronická verzia práce musí byť zhodná .  


