
OZNAM PRE ŠTUDENTOV 3. ROČNÍKA 
 

Termín odovzdania bakalárskych prác je do 19.5.2017 na sekretariáte KF ( 3B23) 

denne v čase od 9.00 – 13.00 hod. 

    Prosím dodržať uvedený termín a čas, po tomto termíne BP preberané NEBUDÚ! 

Pokyny: 

 Pre splnenie všetkých podmienok je potrebné si preštudovať Internú smernicu 

č. 8/2011 o záverečných a habilitačných prácach a Príkaz rektora č. 5/2011 

k realizácii tejto smernice (http://www.euba.sk/studenti/zaverecne-prace). 

 BP je potrebné odovzdať v tlačenej forme, v tepelnej väzbe,  na sekretariáte KF   

(č.d. 3B23) v 2 vyhotoveniach  

 BP musí byť podpísaná autorom. 

 BP treba odovzdať aj v elektronickej forme na CD (v 2 vyhotoveniach), ktoré 

musí byť riadne označené podľa nižšie uvedených pokynov (t. j. povrch CD musí 

byť označený). CD je potrebné odovzdať v papierovom CD obale. 

 Elektronická forma BP musí byť vo formáte *.pdf s názvom 

XXXXYYYPRIEZVISKO_Z (kde XXXX – rok, YYY – skratka fakulty – NHF, 

Z – prvé písmeno mena autora). Týmto názvom označiť aj povrch CD 

centrofixou. 

 Súčasťou každej zviazanej BP je Zadanie záverečnej práce .Zadanie si pýtajte 

od svojho školiteľa, ktorý ho vytlačí zo systému AIS (zadanie nie je súčasťou 

elektronickej verzie práce). 

 Evidenčné číslo BP má nasledovný tvar: 

101006/B/rok predloženia BP/identifikačné číslo študenta. 

 Študijný program: Financie, bankovníctvo a investovanie 

 Študijný odbor :  Financie, bankovníctvo a investovanie. 

 Odovzdať Licenčnú zmluvu o použití diela – podpísanú oboma zmluvnými 

stranami (autor práce, vedúci práce) v  2 vyhotoveniach(môže byť vytlačená 

obojstranne) 

 Odovzdať Licenčnú zmluvu o použití bakalárskej záverečnej práce – podpísanú 

oboma zmluvnými stranami (autor práce, vedúci práce) v 2 vyhotoveniach(môže 

byť vytlačená obojstranne) 

 Odovzdať vyplnený Analytický list v 2 vyhotoveniach. 

 Odovzdať Protokol o kontrole originality v 1 vyhotovení  – povolený limit 

prekrývania s inými prácami je 45 %. 

 Analytický list, licenčné zmluvy a protokol o kontrole originality treba vytlačiť 

z AISu, iné dokumenty nie sú prípustné. Analytický list, licenčné zmluvy 

a protokol o kontrole originality nie sú súčasťou BP. 

 V prípade zvolenia externého oponenta (mimo školy), musí byť odkonzultovaný 

s vedúcim BP a nahlásený pri odovzdávaní BP, inak Vám bude pridelený z KF 

(požiadavky na externého oponenta: min. Ing. ekonómie, 5. ročná prax 

v príslušnom odbore a špecializácii). Tlačivo Posudok – externý oponent. 

 

BP nebude prevzatá v prípade, že predkladané materiály nebudú 

komplexné podľa horeuvedených pokynov. 

http://www.euba.sk/studenti/zaverecne-prace
http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-financii/subory-na-stiahnutie/extrerny_oponent-posudok_zaverecej_prace.doc

