
Povinnosti študenta, ktorý končí štúdium 
štátnou záverečnou skúškou 
Každý študent, ktorý v akad. roku 2015/2016 bude obhajovať záverečnú 
prácu, musí si 

zaevidovať zadanie záverečnej práce cez Abakus. 
V zmysle smernice dekana o ukončení štúdia sa študent na 
obhajobu práce prihlasuje cez abakus najneskôr 6 tyždňov pred jej 
konaním a následne prinesie na študijné oddelenie: 
 
bakalársku/diplomovú prácu 2x v pevnej väzbe, (vypracovanú podľa 
   smernice dekana PF KU č. 1/14 o ukončení štúdia - zmena oproti minulému  
   ak. roku na titulnej strane sa neudáva číslo odboru len názov odboru)  
   v abakuse zapisané známky za predmety seminár k práci a vypracovanie práce, 
 

zadanie záverečnej práce (zviazané v práci originál, nie kópia), študenti, ktorí  
   doposiaľ neodovzdali žiadne zadania zav. práce 1 kópiu odovzdať na študijné odd. 
 

prihlášku na obhajobu práce (študent si ju vytlačí z abakusu po  
   prihlásení sa na obhajobu), 
 

potvrdenie o odoslaní práce do registra záverečných prác –   (študent si toto 
   potvrdenie vytlačí z abakusu po odoslaní práce do  registra záverečných prác) 
   prácu treba posielať do registra aspoň  3-4 dni pred odovzdaním práce na študijné  
   oddelenie, aby sa dali vytlačiť všetky doklady potrebné pre odovzdanie práce, 
 

protokol o kontrole originality priniesť spolu s prácou (tento sa Vám bude dať  
   vytlačiť, až keď príde odpoveď z úložiska), 
 

licenčná zmluva o použití záverečnej práce – 2x 
   licenčná zmluva o použití diela – 2x táto sa bude dať tlačiť až po kontrole práce 
   v registri, 
 

rodný list, sobášny list (kto ešte neodovzdal) Mgr. štúdium všetci študenti 
 

životopis (nie zviazaný v práci), 
 

kópia diplomu –týka sa študentov, ktorí už ukončili Bc. štúdium, 
   prípadne už majú iný vysokoškolský titul (stačí prefotená kópia dokladu) 
 

v prípade, že študent platí školné (nadštandardné a externé  štúdium), predložiť 
   všetky ústrižky o zaplatení poplatkov, ak ich doteraz nepredložil. 
 

PRÁCU NEPREBERIEME, AK ŠTUDENT NEDONESIE VŠETKY 
HOREUVEDENÉ DOKLADY SPOLU S PRÁCOU !!!!! 

 



 
 
Štátna skúška: 
Na štátnu skúšku sa študent prihlasuje najneskôr 3 týždne pred jej 
konaním cez abakus, vytlačiť prihlášku a doniesť na študijné 
oddelenie. 
Ak sa študent prihlasuje na štátnu skúšku z prvého predmetu, 
(nediplomový predmet) stačí ak má splnené povinnosti z daného 
predmetu.  
 
Ak sa študent prihlasuje na poslednú časť štátnej skúšky, musí mať 
splnené všetky študijné povinnosti, predmety zapísané v Abakuse 
a získať potrebný počet kreditov: 
Bc. štúdium najmenej   180 kreditov,  
Mgr. štúdium najmenej 120 kreditov   
 
 

V PRÍPADE, ŽE ŠTUDENT NESPLNÍ VŠETKY 
UVEDENÉ PODMIENKY, NEBUDE MȎCŤ PRISTÚPIŤ 
K POSLEDNEJ ČASTI ŠTÁTNEJ SKÚŠKY !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


