
Informácie k odovzdávaniu diplomových prác a organizácii štátnych skúšok 

Odovzdanie diplomovej práce: 15. 05. 2020  

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia: 08. 06. 2020 – 12. 06. 2020  

Konkrétny termín konania štátnych skúšok a ich harmonogram pre jednotlivé študijné programy určia 
príslušné ústavy. 

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou globálnou pandémiou ochorenia COVID – 19 a s tým 
súvisiacim obmedzením činnosti STU a prezenčnej metódy štúdia na STU sa upravuje postup 
pri odovzdávaní záverečných prác a organizovaní štátnych skúšok v letnom semestri akademického 
roka 2019/2020 nasledovne: 

1. Študent predkladá záverečnú prácu v elektronickej podobe prostredníctvom AIS. Do 
elektronickej podoby záverečnej práce sa vkladá zadanie bez podpisov. Študent nepredkladá 
záverečnú prácu v listinnej podobe. 

Podrobný postup predkladania záverečných prác študentmi je zverejnený na verejnom 
dokumentovom serveri: https://is.stuba.sk/dok_server/slozka.pl?id=125068;on=0;lang=sk 

Zadanie diplomovej práce bez podpisov si študent môže vytlačiť z AIS. 

2. Študent po vložení záverečnej práce do AIS v určenom termíne doručí na príslušný ústav 
podpísané zadanie záverečnej práce v listinnej podobe, ktoré bude archivované v spise 
študenta. Na účel doručovania študent použije služby Slovenskej pošty, respektíve iného 
doručovateľa. 

3. Študent doručuje na ústav súčasne s podpísaným zadaním záverečnej práce aj dva 
vlastnoručne podpísané exempláre návrhu licenčnej zmluvy vytvorenej prostredníctvom AIS 
v listinnej podobe. Ak študent v predloženom návrhu licenčnej zmluvy požaduje odkladnú 
lehotu dlhšiu ako 12 mesiacov, súčasne s návrhom licenčnej zmluvy posiela aj odôvodnenú 
žiadosť o predĺženie odkladnej lehoty. 

4. Ak bola záverečná práca alebo jej časť ešte pred zaslaním do centrálneho registra 
záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (ďalej len „CRZP“) vydaná v rámci periodickej 
publikácie alebo ako neperiodická publikácia študent prostredníctvom AIS vyplní čestné 
vyhlásenie o vydaní záverečnej práce v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodickej 
publikácie, v ktorom uvedie podrobnosti o publikovaní. Študent doručí fakulte v listinnej 
podobe vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie spolu s dokumentami podľa bodu 2. a 3. 

5. Študent povinný doručiť dokumenty podľa bodu 2. až 4. na príslušný ústav fakulty v termíne 
najneskôr do 1.6.2020. V prípade, že uvedené dokumenty nebudú doručené, študent sa 
nebude môcť zúčastniť štátnej skúšky.  

6. Štátne skúšky sa budú konať pred skúšobnou komisiou dištančnou metódou 
prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti s použitím informačných 
a komunikačných technológií.  

Ďalšie informácie k organizácii štátnych skúšok budú upresnené neskôr. 

  


