
ZADANIA ZÁVEREČNÝCH PRÁC  

v akademickom roku 2020/2021 

Pokyny pre katedry 

 

Témy záverečných prác si vyberajú študenti: 

 2. roku bakalárskeho štúdia, 

 1. roku magisterského štúdia. 

 

HARMONOGRAM (pre vyučujúcich): 

 Do 31.10.2020 zverejniť témy záverečných prác na: 

 web stránke fakulty – hlavný oznam – zodpovedný p. Kicko 

 podstránky katedier – zodpovedný administrátor katedry 

 

V prípade, že školiteľ nenavrhuje zmeny tém záverečných prác oproti minulému 

akademickému roku upozorní administrátora katedry - upraví sa iba akademický rok. 

 

V prípade, že školiteľ dopĺňa, resp. mení témy zadaní ZP informuje administrátora katedry, 

aby tieto témy uviedol na web stránke katedry. 

  

o témy musia byť členené podľa stupňa štúdia (bakalárske – magisterské) 

a podľa študijných programov (napr.: trénerstvo, trénerstvo a učiteľstvo telesnej 

výchovy – súvis s udelením trénerskej kvalifikácie), 

o  vedúci práce po osobnej konzultácii so študentom môže dodatočne vytvoriť aj 

ďalšie témy, 

o do AiS2 učiteľ vpisuje už presný názov. 

o  témy ZP musia mať afinitu k študijnému programu 

 

 

 Do 18.12.2020 učiteľ na základe elektronickej komunikácie (email, MS teams) so 

študentom, ktorý si vybral učiteľa za vedúceho svojej záverečnej práce, v AiS2 

v aplikácii VSES057 – Evidencia záverečných prác pridá nové zadanie záverečnej 

práce a v jednotlivých záložkách vyplní požadované údaje, 

o https://moja.uniba.sk/zaverecne-prace/dokumenty/vypisanie-tem-ucitelia.pdf 

o  je potrebné nahrať ako sekundárny jazyk - anglický jazyk 

o  zadanie práce musí byť aj v anglickom jazyku – žlté povinné pole 

o  do anotácie sa píše XXX – tá sa bude dopĺňať neskôr 

o  do 22.01.2021 študijné oddelenie skontroluje, či všetci študenti majú 

v AiS2 zaevidované zadanie záverečnej práce. Následne ŠO vyzve 

opätovne študentov, aby si do AIS2 v spolupráci s vedúcim práce 

zaevidovali témy svojich ZP. 

https://moja.uniba.sk/zaverecne-prace/dokumenty/vypisanie-tem-ucitelia.pdf


o učitelia – vedúci prác majú možnosť vstupovať a upravovať zadanie v AIS2 

neobmedzene až do termínu schválenia zadania študijným oddelením.. 

 Po zaevidovaní záverečných prác do AiS2 sa na jednotlivých katedrách uskutočnia do 

31.01.2021 odborné zasadnutia, na ktorých sa prerokujú zadania záverečných prác 

(názov, cieľ práce, riešená problematika, afinita k študijnému programu....). 

 

 Systém AiS2 bude sprístupnený pre vedúcich záverečných prác 

a bude slúžiť pre potreby úprav a doplňovanie zadaní záverečných 

prác neobmedzene až do termínu 01.04.2022. Po tomto termíne 

bude prebiehať schvaľovanie zadaní záverečných prác a úpravy 

zadaní záverečných prác bude možné iba podaním žiadosti. 

Následne túto zmenu zrealizuje vedúca študijného oddelenia. 

 

ŠTUDENTI UŽ NEMUSIA ODOVZDÁVAŤ VYTLAČENÉ ZADANIA ZP 

Z AIS2. 
 

Učiteľ informuje študenta, že môže prísť k zmenám v zadaniach, cieľoch ale aj zmena 

vedúceho práce po oponentských zhodnoteniach na katedrách. Študent nemusí zmenu 

akceptovať, avšak potom sa on vystavuje riziku. 

 

Spracoval: 15.10.2020 

Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD. 

 


