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Proces odovzdavania záverečných prác na TUKE 2020/2021 

 

• Jednotlivé procesy na seba nadväzujú, preto je nutné zachovať poradie, pretože výmena alebo 
doplnenie údajov nemusí byť možné.  

• Aspoň jedna osoba (vedúci ZP, konzultant ZP) zadaný v systéme MAIS musí byt z TUKE. 
• Prílohy formátu A4 musia byť pevnou (neoddeliteľnou) súčasťou tlačenej podoby ZP. Prílohy iných 

formátov môžu byť vložené v práci (mapy, schémy, obrazové diela, CD / DVD nosiče, a iné). 

Fakulta
• zo systému MAIS vygeneruje "zadávacie listy" a podpísané doručí do Univerzitnej knižnice TUKE

Pedagóg

• zadáva údaje o záverečnej práci do systému MAIS
• zadáva oponenta (povinná položka)
• v prípade potreby mení odklad sprístupnenia záverečnej práce v systéme MAIS
• tieto údaje sa zadávajú pred registráciou záverečnej práce, ktorú študent urobí cez portál v knižnici

Študent

• vyplní v systéme MAIS abstrakt a kľúčové slová (SK aj EN)
• stiahne si kópiu zadavacieho listu z portálu knižnice a vloží ho do svojej záverečnej práce
• zaregistruje záverečnú prácu cez portál https://portal.lib.tuke.sk/etd/
• ak bol nastavený odklad sprístupnenia, tak doručí do knižnice "Súhlas na odklad sprístupnenia"
• odovzdá jeden kus vytlačenej práce v pevnej nerozoberateľnej väzbe s textom na chrbte do Univerzitnej 

knižnice TUKE za účelom archivácie
•všetky prílohy rozdielne od formátu A4 sa napália na CD/DVD médium a priložia sa k záverečnej práci (mapy, 

schémy, pôdorysy, obrazové diela a iné)

Knižnica

• sprístupňuje "zadanie záverečnej práce" na https://portal.lib.tuke.sk/etd/
• uzamkne záverečnú prácu a následne generuje linky na posudky (vedúceho ZP aj oponenta ZP)
• posiela email s linkami na posudky kontaktnej osobe (vedúci ZP resp. konzultant pokiaľ vedúci nieje z TUKE)
• posiela záverečné práce na kontrolu originality a sprístupňuje protokol cez systém MAIS a PORTAL ETD
• posiela potvrdenie o odovzdaní tlačenej záverečnej práce na príslušné študijné oddelenia

Pedagóg

• zabezpečí spracovanie a podpísanie posudkov
• doručí na katedru podpísané posudky
• doručí na katedru sumárnu stranu resp. sumárne strany protokolu o originalite, ktorý bude súčasťou ŠS 

Fakulta

• zabezpečí pre potreby štátnicovej komisie elektronické verzie: záverečných prác, posudkov a protokolu         
o kontrole originality

• výsledok obhajoby záverečnej práce zapisuje v predmete „Obhajoba záverečnej práce“ najneskôr do 24 
hodín po obhajobe


