
 

 

 

 

Informácie pre končiacich študentov  

Odovzdávanie záverečnej práce (registrácia v systéme UK TUKE časť EDT) prebehne v termínoch: 

 diplomové práce do 9.5.2022,  

 bakalárske práce do 23.5.2022. 

 

Po odovzdaní záverečnej práce príde (cca. do 48 hodín, max. 5 pracovných dní) informácia o uzamknutí 

nahranej práce. Po tomto kroku už nie je možné ju meniť. Následne, do 24 hodín je možnosť zadávať 

požiadavky pre tlač – študentovi príde informácia emailom od UK TUKE. 

Všetci študenti odovzdávajú 1 povinný výtlačok na archiváciu do UK TUKE (bez výkresov), ktorý tam 

priamo ostane. Mimo povinného výtlačku pre archiváciu, študenti odovzdávajú 1 kompletný výtlačok 

práce (aj s výkresmi – okrem programu Technológia a manažment v stavebníctve), ktorý bude mať 

štátnicová komisia na štátniciach k dispozícii k nahliadnutiu (po skončení štátnych skúšok bude tento 

výtlačok vrátený študentovi). Záverečné práce, určené pre štátnicovú komisiu, zostávajú v UK TUKE, 

ktorá ich hromadne doručí na fakultu - výroba záverečných prác trvá 2-3 pracovné dni. 

Upresnené informácie od UK:  

 Pokiaľ má študent prácu bez výkresov zadáva celú požiadavku na tlač a viazanie online cez portál 

EDT - časť Moje ZP – žlté tlačidlo s ikonkou tlačiarne. Platba za práce sa vykoná online formou 

platobnej brány.  

 Pokiaľ má študent prácu s výkresmi zadáva požiadavku na tlač osobne v Copycentre UK TUKE 

alebo zaslaním kompletných tlačových dát (plus dáta, ktoré sa napália na CD) na print@tuke.sk, 

kde vám pripravia cenovú ponuku a po jej schválení práce vyrobia. Platbu pri tomto variante je 

potrebné vykonať v Copycentre UK po prijatí notifikácie o ukončení viazania a prácu si 

skontrolovať.  

 

Štátne skúšky budú prebiehať plne prezenčne podľa Harmonogramu, ktorý bude na webových stránkach 

fakulty v časti Štúdium – Informácie o štúdiu (https://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/studium/informacie-

o-studiu). Osobu, ktorá má v Harmonograme uvedenú emailovú adresu, považujte za kontaktnú osobu 

danej komisie, na ktorú sa môžete obrátiť s Vašimi otázkami, ktorej zasielate prezentáciu Vašej práce na 

obhajobu a ktorá Vás v prípade potreby, či upresnenia informácií bude kontaktovať. Najneskôr 2 dni pred 

obhajobou zašlete tejto kontaktnej osobe štátnicovej komisie svoju prezentáciu záverečnej práce. 

V deň štátnej skúšky, po spoločnom úvodnom otvorení, Vašu záverečnú prácu obhajujete cca. 10 minút, 

čas na diskusiu k práci cca. 5 min. Po obhajobe nasleduje kolokviálna rozprava k predmetom štátnej 

skúšky v trvaní cca. 20 min., bez písomnej prípravy. Poradie študentov určuje Harmonogram. 

Komisia Vás na záver dňa oboznámi s kompletnými výsledkami štátnej skúšky. 

Prajeme Vám veľa šťastia a veríme, že už onedlho budeme môcť blahoželať našim novým 
inžinierkam, inžinierom, bakalárkam a bakalárom  
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