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 FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE 
 

 

Informácie k  štátnym skúškam - pokyny pre končiacich študentov  

akademický rok  2021/2022 

 

II. termín štátnej skúšky – júl, august 2022 

 

 

1) Kontrola štúdia: 

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

✓ Výstupný list – zabezpečí študijné oddelenie s pracovníkom knižnice na základe povinne odovzdaných 

všetkých požičaných materiálov. Knižnica bude otvorená v dňoch: 

       06.07.2022 od 08.30 hod. do 14.30 hod.   

       10.08.2022 08.30 hod. do 14.30 hod.  

✓ Papierová prihláška na štátnu skúšku: 

✓ v prípade prezenčnej formy štátnej skúšky odovzdanie tlačiva najneskôr v deň termínu štátnej skúšky 

(forma štátnej skúšky bude ešte upresnená podľa aktuálnej epidemiologickej situácie); 

Papierová prihláška na štátnu skúšku je zverejnená na linku: https://fpt.tnuni.sk/index.php?id=625 

 

 

Pred kontrolou štúdia sú končiaci študenti povinní dosiahnuť:  

➢ 170 kreditov za štúdium v dennom/externom bakalárskom štúdiu – všetky št. programy okrem 

textilnej technológie a návrhárstva,   

➢ 164 kreditov za štúdium v dennom bakalárskom štúdiu št. programu textilná technológia a       

návrhárstvo,   

➢ 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:     

materiálová technológia – denné aj externé štúdium /MTDB, MTEB4/    do 03.07.2022 

textilná technológia a návrhárstvo – denné štúdium /TTNDBRU/   do 03.07.2022 

počítačová podpora MI  – externé štúdium /PPMIEB4/      do 03.07.2022 

materiálové inžinierstvo  Bc. – denné štúdium /MIDB/     do 08.08.2022 

počítačová podpora MI – denné štúdium /PPMIDB/     do 08.08.2022 

https://fpt.tnuni.sk/index.php?id=625
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materiálové inžinierstvo Ing. – denné štúdium /MIDI/     do 08.08.2022 

 

Záverečné práce sa akceptujú v akademickom roku 2021/2022 iba v elektronickej forme do systému AIS2 

Tlačená verzia záverečnej práce, ani DVD forma sa nevyžaduje! 

 

! Bakalársku, resp. diplomovú prácu je nutné vložiť do AIS2 ešte pred udelením  hodnotenia zápočtu 

z predmetu bakalársky, resp. diplomový seminár  v AISe2. (Hodnotenie z bakalárskeho, respektíve 

diplomového semináru  sa zapíše do systému AIS2  až po výsledku originality z CRZP.) Ostatné povinnosti 

vyplývajúce zo študijného plánu musia byť splnené a zapísane v AIS2 pred vložením záverečnej práce do 

systému.  

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

✓ 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 len elektronicky podpísaná v systéme AIS2.  

 

✓ 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: https://fpt.tnuni.sk/index.php?id=625 

✓ 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 a opečiatkovaný protokol bude archivovaný v spise študenta.  

 

✓ 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  

MTDB, MTEB4, TTNDBRU, PPMIEB4:    24.06.2022 – 10.07.2022 

  

zápis predmetov štátnej skúšky v AISe2  

MIDB, PPMIDB, MIDI:      08.08.2022 – 16.08.2022  

 

4) elektronické prihlasovanie na termín štátnej skúšky v AISe2:   

MTDB, MTEB4, TTNDBRU, PPMIEB4:    24.06.2022 – 10.07.2022 

https://fpt.tnuni.sk/index.php?id=625
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MIDB, PPMIDB, MIDI:      08.08.2022 – 16.08.2022  

 

 

Študenti sú povinní:  

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

rok 2021/2022; 

➢ následne sa prihlásiť na predmety štátnej skúšky v AISe2. 

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

2021/2022, 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./      18.07.2022 

❖ materiálové inžinierstvo /Bc./      22.08.2022 

❖ počítačová podpora MI - externé /Bc./      18.07.2022 

❖ počítačová podpora MI - denné /Bc./      23.08.2022 

❖ textilná technológia a návrhárstvo /Bc./   18.07.2022 

❖ materiálové inžinierstvo /Ing./ FIM    23.08.2022 

❖ materiálové inžinierstvo /Ing./ PM      22.08.2022 

❖ materiálové inžinierstvo /Ing./ TM, EI     22.08.2022 

❖ materiálové inžinierstvo /Ing./ PPMI     23.08.2022 

 

✓ Na štátne skúšky je možné prihlásiť sa do AISu2 až po kontrole štúdia. V opačnom prípade budú 

študenti zo systému odhlásení. 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.  

________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

zdena.pecler@tnuni.sk 

mailto:zdena.pecler@tnuni.sk
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_______________________________________________________________________________________ 

 

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.   

Poplatok v sume 15,- € je potrebné uhradiť bezhotovostným prevodom, príkaz na úhradu poplatku nájdete 

v AISe2.  

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

skúšky.  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Púchov, 21.06.2022  

spracovala : Ing. Zdena Frederika Pecler        

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


