
Pokyny pre študentov SRaSP k odovzdávaniu  

diplomových prác 
 

Študent záverečného ročníka druhého stupňa štúdia má povinnosť odovzdať 

záverečnú prácu najneskôr do 28. 4. 2017 na sekretariát Katedry sociálneho rozvoja 

a práce, č. dverí 4B48, v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 9,00 do 14,00. 

 

Diplomová práca sa odovzdáva na sekretariáte, a to: 

 DP v tlačenej podobe v 2 vyhotoveniach v tepelnej väzbe / termoväzbe 

(nie tvrdé dosky), vytlačená obojstranne, DP musí byť podpísaná 

autorom; 

 v elektronickej podobe na štandardne označenom CD v 1 vyhotovení 

(podľa pokynov); CD je potrebné odovzdať v papierovej CD obálke; 

 Elektronická forma DP musí byť vo formáte *.pdf , aby z nej bolo 

možné získať textové údaje, s názvom XXXXYYYPRIEZVISKO_Z 

                  kde XXXX – rok,  

                          YYY – skratka fakulty – NHF,  

                                Z – prvé písmeno mena autora;  

 

Napr.  

2017NHFPOLÁK_P 

 

 týmto názvom je potrebné označiť aj povrch CD centrofixou; 

 Dokument nesmie byť oskenovanou verziou tlačenej podoby 

záverečnej práce !!! 

 Obal CD musí obsahovať údaj, že ide o  diplomovú záverečnú prácu, 

meno a priezvisko autora, rok odovzdania záverečnej práce a skratku 

fakulty a katedry, na ktorej sa práca odovzdáva. 

 

Spolu s DP študent odovzdáva: 

 vyplnenú Licenčnú zmluvu o použití diela (pre účely „centrálneho“ 

sprístupnenia práce pre CRZP) – podpísanú oboma zmluvnými 

stranami (autor práce, vedúci práce) v 3 vyhotoveniach (z toho 1 ks 

zostáva po podpísaní u študenta); 

 vyplnenú Licenčnú zmluvu o použití inžinierskej záverečnej práce 

(pre účely sprístupňovania práce prostredníctvom webového sídla EU 

v Bratislave) – v 3 vyhotoveniach (z toho 1 ks zostáva po podpísaní 

u študenta) podpísanú oboma zmluvnými stranami (autor práce, 

vedúci práce); 

  vyplnený Analytický list v 3 vyhotoveniach; 

 Protokol o kontrole originality v 1 vyhotovení; 



 Čestné vyhlásenie o vydaní záverečnej práce (či študent tlačí prácu 

z AIS) v 1 vyhotovení; 

 

 Vzory všetkých uvedených tlačív sú uvedené v SMERNICI.  

 Analytický list, licenčné zmluvy a protokol o kontrole originality je potrebné 

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

zmluvy a protokol o kontrole originality nie sú súčasťou DP.  
 

Každá záverečná práca má svoje evidenččné číslo, ktoré má nasledujúci tvar: 
 

kód KSRaP/typ práce/rok predloženia ZP/číslo ISIC 

 

 

Študent si Evidenčné číslo diplomovej práce zostavuje nasledovne: 

 

101005/I/2017/0001234567  

 


