
 FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE 
 

 

Informácie k  štátnym skúškam - pokyny pre končiacich študentov  

akademický rok  2019/2020 

 

 

1) Kontrola štúdia: 

 bude realizovaná elektronicky, bez potreby fyzickej návštevy študijného oddelenia FPT v Púchove.  

 Výstupný list – zabezpečí študijné oddelenie s pracovníčkou knižnice na základe povinne 

odovzdaných všetkých požičaných materiálov  do 31.05.2020. 

 Papierová prihláška na štátnu skúšku:  

a) v prípade prezenčnej formy štátnej skúšky odovzdanie tlačiva najneskôr v deň termínu štátnej 

skúšky; 

 b) v prípade dištančnej /online/ formy štátnej skúšky vyplneným a podpísaným naskenovaným tlačivom 

na zdenka.peclerova@tnuni.sk najneskôr do 17.06.2020. 

 

 
Pred kontrolou štúdia sú končiaci študenti povinní dosiahnuť:  

 170 kreditov za štúdium v dennom/externom bakalárskom štúdiu,   

 104 kreditov v dennom/externom inžinierskom štúdiu.       

 

Hodnotenia musia byť zapísané v AISe2 bezo zbytku, v prípade chýbajúcich povinností nie je možné  zúčastniť 

sa kontroly štúdia a štátnej skúšky. 

 

________________________________________________________________________________________ 

     

2) nahrávanie záverečných prác do registra:    do 13.06.2020 

    odovzdanie záverečných prác na katedre:    15.06.2020 – 17.06.2020 

           (platí pre všetky študijné programy)    

Záverečné práce sa akceptujú v 1 rovnopise – hrebeňovej väzbe. Odovzdanie záverečnej práce je vo 

výnimočných prípadoch možné pri prezenčnej forme v deň  štátnej skúšky, avšak po dohode s tajomníkmi 

štátnicovej komisie: 

 Ing. D. Koštialiková, PhD. – MTDB, TTNDBRU, MIDI FIM;  

Doc. K. Moricová, PhD. – MIDB; 

Ing. P. Kováčiková, PhD. – PPMIDB, MIDI PPMI; 

doc. J. Šulcová, PhD. – MIDI PM, TM, EI 

! Bakalársku, resp. diplomovú prácu je možné vložiť do AISu2 až po splnení všetkých študijných povinností, 

tzn. po dosiahnutí 170 kreditov pri bakalárskom štúdiu a 104 kreditov pri dennom inžinierskom štúdiu! 

 Všetky otázky a problémy ohľadne záverečných prác a posudkov riešia príslušné katedry FPT.   

mailto:zdenka.peclerova@tnuni.sk


 Ak má študent v AISe2 dve alebo viac záverečných prác, resp. v názve práce je gramatická chyba, treba 

kontaktovať vedúceho príslušnej katedry.     

 

  Licenčná zmluva sa vyžaduje v 2 rovnopisoch zo systému AIS2, termín odovzdania je najneskôr v deň 

štátnej skúšky.  

 

 Odovzdanie úplného protokolu o originalite je akceptované najneskôr v deň štátnej skúšky. 

 

 Formuláre oponentských posudkov a posudkov vedúcich záverečných prác je možnosť nájsť na webstránke 

FPT: www.fpt.tnuni.sk. 

 

 Na základe zákona  o ochrane osobných údajoch je nutné, aby v záverečných prácach študentov v pdf 

forme, ktorá bude nahrávaná cez  AIS2 do centrálneho registra záverečných prác bol protokol uverejnený bez 

podpisov a pečiatky.   

Podpísaný protokol pôjde do tlačenej verzie.   

 

 Taktiež je nutné do AIS2 vkladať posudky vedúceho a oponenta bez podpisu. 

            Podpísané posudky budú archivované v osobných spisoch absolventov.  

_______________________________________________________________________________________  

 

3) zápis predmetov štátnej skúšky v AISe2:    10.06.2020 – 17.06.2020  

 

4) elektronické prihlasovanie na termín štátnej skúšky v AISe2:  10.06.2020 – 17.06.2020 

Študenti sú povinní:  

 zapísať si povinné a voliteľné predmety štátnej skúšky do AISu2 v zápisnom liste pre akademický 

rok 2019/2020 v termíne  10.06.2020 – 17.06.2020; 

 následne sa prihlásiť na predmety štátnej skúšky v AISe2 od  10.06.2020 do 17.06.2020 . 

Poznámka: pokiaľ by si študenti nepreddefinovali predmety štátnej skúšky v zápisnom liste akademického roku 

2019/2020, ponuka predmetov sa im nezobrazí a nebolo by možné sa  v AISe2 na predmety štátnej skúšky 

prihlásiť.  

 Predmety, ktoré sú zapísané opakovane, je potrebné mať ohodnotené v akademickom roku opakovaného 

zápisu, inak sa  kredity za daný predmet nebudú rátať a nebudú splnené predpísané podmienky.  

________________________________________________________________________________________ 

 

5) konanie štátnych skúšok: 

 materiálová technológia /Bc./      30.06.2020 

 materiálové inžinierstvo /Bc./      29.06.2020 

 počítačová podpora MI /Bc./        30.06.2020 

http://www.fpt.tnuni.sk/


 textilná technológia a návrhárstvo /Bc./   30.06.2020 

 materiálové inžinierstvo /Ing./ FIM    01.07.2020 - 02.07.2020 

 materiálové inžinierstvo /Ing./ PM      03.07.2020 

 materiálové inžinierstvo /Ing./ TM, EI     06.07.2020 

 materiálové inžinierstvo /Ing./ PPMI     02.07.2020 

 

 Na štátne skúšky je možné prihlásiť sa do AISu2 až po kontrole štúdia a odovzdaní záverečnej práce. V 

opačnom prípade budú študenti zo systému odhlásení. Prihlasuje sa cez AIS2 v termíne 10.06.2020 – 

17.06.2020 (návod na prihlasovanie je zverejnený v manuáloch AISu2.)  

 Dátum, miestnosť a zloženie štátnicových komisií bude zverejnené v AISe2. Tiež dátum a čas zaradenia 

študentov do harmonogramu štátnej skúšky bude zverejnené v AISe2.  

 Každý končiaci študent prezenčnej formy štátnej skúšky sa dostaví na FPT v Púchove 15 minút pred 

konaním štátnej skúšky v rúšku, rukaviciach, príp. s použitím dezinfekčného prostriedku, ktorý bude 

zabezpečený FPT. 

 Vyžadujú sa vlastné písacie potreby študentov.  

 Študentom a tiež členom komisie bude zmeraná telesná teplota. V prípade zvýšenej teploty, resp. príznakov 

respiračného ochorenia nebude možné sa štátnej skúšky formou prezenčnej formy zúčastniť. 

________________________________________________________________________________________ 

 

6) Končiaci študenti povinní skontrolovať osobné údaje v AISe2 (meno, priezvisko, dátum a miesto 

narodenia, už získaný titul - v prípade Ing. štúdia), nakoľko tieto údaje budú použité na dokladoch o 

absolvovaní štúdia. Akúkoľvek chybu alebo zmenu je potrebné nahlásiť v písomnej forme na 

zdenka.peclerova@tnuni.sk 

_______________________________________________________________________________________ 

 

7) Všetci končiaci študenti /denného, externého/ bakalárskeho a inžinierskeho štúdia sú povinní uhradiť poplatok 

za administratívne činnosti súvisiace s riadnym ukončením štúdia bezhotovostným prevodom minimálne 8 

pracovných dní pred konaním štátnej skúšky a doklad o zrealizovanej platbe odovzdať v deň štátnej skúšky 

u tajomníka štátnej skúšky.   

 

Poplatok v sume 15,- € je potrebné uhradiť bezhotovostným prevodom na:  

-IBAN SK13 8180 0000 0070 0006 5375 

- variabilný symbol: 10503 

- špecifický symbol: ID študenta /spravidla šesťmiestne číslo, ktoré nájdete v aise, resp. na preukaze 

študenta/ 

- správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta 

 Študent je zodpovedný za správne uvedenie údajov, potrebných k identifikácii a overeniu platby v deň štátnej 

skúšky.  

mailto:zdenka.peclerova@tnuni.sk


 

Dátum prevzatia diplomov bude absolventom oznámený písomne, formou e-mailovej správy. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Púchov, 25.05.2020  

spracovala : Ing. Zdenka Peclerová        

overila: Ing. Dana Bakošová, PhD. -  prodekanka pre študijné záležitosti  FPT  


