
Informácie k odovzdávaniu diplomových prác a organizácii štátnych skúšok 

Odovzdanie diplomovej práce: 14. 05. 2021  

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia: 07. 06. 2021 – 11. 06. 2021. 

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 2020/2021 nasledovne: 

1. Študent predkladá záverečnú prácu (ZP) iba v elektronickej podobe prostredníctvom AIS. Do 
elektronickej podoby záverečnej práce sa vkladá zadanie záverečnej práce vygenerované 
z AIS.  Zadanie ZP nie je potrebné tlačiť a podpisovať. 

2. Študent predkladá fakulte návrh licenčnej zmluvy vytvorený prostredníctvom AIS. Ak študent 
v predloženom návrhu licenčnej zmluvy požaduje odkladnú lehotu dlhšiu ako 12 mesiacov, 
súčasne predloží fakulte odôvodnenie žiadaného predĺženia odkladnej lehoty. Licenčná 
zmluva sa uzatvára a podpisuje elektronicky prostredníctvom AIS a nie je potrebné ju tlačiť.  

3. Ak bola záverečná práca alebo jej časť ešte pred zaslaním do 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 podpisuje čestné vyhlásenie 
elektronicky prostredníctvom AIS.  

4. Uzatvorenie a elektronické podpísanie licenčnej zmluvy študentom je podmienkou na 
pripustenie k obhajobe záverečnej práce.   

5. Úprava AIS umožňujúca elektronické podpisovanie licenčných zmlúv bola do AIS 
implementovaná v súčasnom období, aktuálne je v štádiu testovania a mala by byť 
k dispozícii v najbližších dňoch.  Následne Vám budú zaslané podrobné pokyny. 

6. Podrobný postup predkladania záverečných prác študentmi, ktorý bol vytvorený pre 
akademický rok 2019/2020 je zverejnený na verejnom dokumentovom serveri: 
https://is.stuba.sk/dok_server/slozka.pl?id=125068;on=0;lang=sk. Nezahŕňa ešte elektro-
nické podpisovanie licenčných zmlúv, ale je možné podľa neho postupovať v prípade, že by 
ste záverečnú prácu odovzdávali skôr, ako budú vytvorené nové pokyny. Licenčnú zmluvu 
v tomto prípade netlačte, počkajte na pokyny k elektronickému podpísaniu licenčnej 
zmluvy. O zverejnení aktualizovaných pokynov Vás budeme informovať. 

7. Originalita záverečnej práce napísanej v anglickom jazyku sa okrem kontroly v CRZP bude 
overovať aj v antiplagiátorskom systéme Turnitin Similarity Enterprise (ďalej len „Turnitin“). 
Získaný protokol z tejto kontroly sa bude nahrávať do AIS, kde bude dostupný autorovi práce, 
vedúcemu práce, oponentom a členom štátnicovej komisie ako ďalší typ posudku "Protokol 
o kontrole originality (mimo CRZP)".  

8. Vloženie záverečnej práce do systému Turnitin a následne vloženie protokolu z tejto 
kontroly originality do AIS bude realizovať Pedagogické oddelenie. Je preto potrebné, aby 



diplomové práce napísané v anglickom jazyku boli zaslané mailom vo formáte pdf 
referentovi pre inžinierske štúdium p. Psotkovi (eduard.psotka@stuba.sk), ktorý uvedené 
úkony zabezpečí. Na poradí vloženia práce do CRZP a Turnitinu nezáleží, avšak do CRZP aj 
Turnitinu musí byť vložená rovnaká verzia diplomovej práce. 

9. 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. 

  


