
1 

Proces odovzdávania záverečných prác  (ZP) na FU TUKE 
pre I. a II. stupeň v akad. roku 2019/2020 

počas krízového obdobia spôsobeného vírusom COVID-19 

 

1. Študijné oddelenie  
- Vygeneruje „Zadávací list“.  
- Podpísaný „Zadávací list“ doručí do knižnice. 

  
2. Univerzitná knižnica 
-   Sprístupní „Zadávací list“ pre študentov na portáli Univerzitnej knižnice (UK). 
 
3. Školiteľ (vedúci ZP) 
-  Zadá do systému MAIS údaje o ZP, mená oponentov (zmena oponentov po uzamknutí ZP nie je 
 možná)  
 T: do 07.05.2020 
 
4. Študent 
- Stiahne si z portálu záverečných prác „Zadávací list“ a umiestni ho do svojej záverečnej práce.   
- Zaregistruje si prácu v systéme ETD Evidencie záverečných práv UK.  
- Vyplní potrebné informácie pre tlač záverečnej práce. 

T: 22.05.2020  
 

5. Univerzitná knižnica 
- Zaregistrovanú prácu skontroluje, uzamkne a odošle ju na kontrolu originality do Centrálneho 

registra záverečných a kvalifikačných prác (CRZP). 
- Po uzamknutí ZP sprístupní formulár na vyplnenie posudkov (vedúceho ZP a oponenta ZP) 

a následne zašle emailom informáciu kontaktnej osobe (vedúci ZP resp. konzultant pokiaľ vedúci 
nie je z TUKE). 

- Záverečnú prácu vytlačí, doplní do nej originál „Zadávací list“ a zviaže ju.   
- Vygeneruje a vytlačí „Licenčné zmluvy k záverečným prácam“ a umiestni ich do vytlačených prác.  
- Vytlačené záverečné práce s licenčnými zmluvami doručí na dekanát fakulty. 

 
6. Tajomník štátnicovej komisie 
-  Prevezme vytlačené záverečné práce študentov z dekanátu fakulty k štátnicovej skúške.                         
   
7. Školiteľ (vedúci ZP) 
- Zašle oponentovi ZP za účelom vyhotovenia posudku. 
- Zašle oponentovi linku na vloženie elektronického posudku. 
- Vyplní posudok školiteľa (vedúceho ZP) prostredníctvom linky, ktorú mu zaslala knižnica a 

odklikne, že súhlasí s licenčnou zmluvou. 
T: do 12.06.2020 (najneskôr 5 pracovných dní pred obhajobou) 

 
8. Oponent 
- Vyplní oponentský posudok k ZP prostredníctvom linky, ktorú mu zaslal vedúci ZP a odklikne, že 

súhlasí s licenčnou zmluvou. 
T: do 12.06.2020 (najneskôr 5 pracovných dní pred obhajobou)  

 
9. Knižnica 
- Informuje študenta emailom o výsledku kontroly originality ZP. 
- Sprístupní vedúcemu ZP výsledok kontroly originality ZP v systéme ETD Evidencie záverečných práv 
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UK do 5 pracovných dní od uzamknutia ZP. 
  

10. Školiteľ (vedúci ZP) 
- Odošle mailom protokol o kontrole originality na katedru.  

T: do 12.06.2020 (najneskôr 5 pracovných dní pred obhajobou) 
 

- Oboznámi študenta s posudkami.  
T: do 12.06.2020 (najneskôr 5 pracovných dní pred obhajobou) 
 

11. Katedra a tajomník štátnicovej komisie 
- Zverejní postup obhajob pre študentov na webovej stránke fakulty a adresne preverí technické 

možnosti všetkých končiacich študentov. 
- Zabezpečí proces obhajob ZP. 
 
12. Tajomník štátnicovej komisie do 24 hodín po obhajobách: 
- Zabezpečí zápis hodnotení obhajob do systému MAIS. 
- Doručí spracovanú dokumentáciu obhajob ZP na študijné oddelenie fakulty:  

a) klasifikačné hárky, 
b) prezenčné listiny / po skončení karanténnych opatrení SR, 
c) podpisové vzory / po skončení karanténnych opatrení SR, 
d) zápisy o štátnej skúške / podpísané predsedom alebo podpredsedom komisie, 
e) posudky školiteľov s hodnotením, 
f) posudky oponentov s hodnotením, 
g) protokoly o kontrole originality ZP, 
h) licenčné zmluvy k záverečným prácam. 
 

Klasifikačná stupnica:  

Označenie  Celkový percentuálny zisk 

písmenami slovami  

A výborne 91 – 100 % 

B veľmi dobre 81 – 90 % 

C dobre 71 – 80 % 

D uspokojivo 61 – 70 % 

E dostatočne 51 – 60 % 

FX nedostatočne 0 – 50 % 

 

 

Košice, 15.04.2020 


