
INFORMÁCIE A TERMÍNY PRE  ŠS  A OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH PRÁC (DP)  

V AKAD. ROKU 2020/2021 

Termín zadania DP na zadaní – 30.9.2020 

Termín odovzdania DP na zadaní – 20.5.2021 

Vloženie DP do UIS a 
Centrálneho registra 

záverečných prác 
/CRZP/ 

Odovzdanie DP 
na katedre 

Prihlásenie v UIS  na 
štátnu skúšku 
a obhajobu DP 

Termín štátnych 
skúšok a obhajoby 

DP 

Promócie            
Ing., Mgr. Art. 

do 20.5.2021 do 20.5.2021 do 28.5.2021 7.6.2021-11.6.2021 Jún 2021 

 
Študent do 20.5.2021: 

-  vloží diplomovú prácu do UIS a CRZP (práca sa vloží do CRZP automaticky po správnom 
vložení do UIS) 

- odovzdá na príslušnej katedre 2 ks diplomovej práce v tlačenej forme (1ks v pevnej 
väzbe, 1 ks v hrebeňovej väzbe), 2  ks licenčnej zmluvy, 1 ks protokol o kontrole 
originality 

 
Študent do UIS a CRZP vloží FINÁLNU verziu záverečnej práce (DP) – odsúhlasenú vedúcim 
záverečnej práce (DP). Termín vloženia a odovzdania záverečnej práce (DP) do UIS a CRZP je 
zhodný. Vložiť prácu do UIS a CRZP je možné aj skôr, teda ešte pred konečným termínom 
stanoveným harmonogramom akademického roka. 
 
Študent do elektronickej verzie záverečnej práce vloží zoscenované nepodpísané zadanie ZP, 
ktoré mu poskytne vedúci práce. Podpísané zadanie je len súčasťou tlačenej verzie ZP.  

 
Študent do 28.5.2021: 

- musí mať ukončené všetky študijné povinnosti, taktiež musia byť výsledky zaevidované 
v UIS.  
 
 

 
 
 
 
 
 

ZÁPOČET ZA ZÁVEREČNÚ PRÁCU SA NEUDEĽUJE.  

 
Od 14.3.2016 je v platnosti Dodatok č. 1 k ŠP DF R-1538/2016, PRÍLOHA Č. 2, PRAVIDLÁ 
ŠTÁTNYCH SKÚŠOK NA DREVÁRSKEJ FAKULTE PRE NOVOAKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ 
PROGRAMY. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Schválené vedením DF dňa: 13.1.2021 



INFORMÁCIE A TERMÍNY PRE  ŠS  A OBHAJOBY BAKALÁRSKYCH PRÁC (BP) 

V AKAD. ROKU 2020/2021 

Termín zadania BP na zadaní – 30.9.2020 

Termín odovzdania BP na zadaní – 3.6.2021 

Vloženie BP do UIS a 
Centrálneho registra 

záverečných prác 
/CRZP/ 

Odovzdanie BP 
na katedre 

Prihlásenie v UIS  na 
štátnu skúšku 
a obhajobu BP 

Termín štátnych 
skúšok a obhajoby 

BP 

Promócie            
Bc.  

do 3.6.2021 do 3.6.2021 do 2.6.2021 21.6.2021-25.6.2021 Júl 2021 

 
Študent do 3.6.2021: 

- vloží bakalársku prácu do UIS a CRZP (práca sa vloží do CRZP automaticky po správnom 
vložení do UIS) 

- odovzdá na príslušnej katedre 2 ks bakalárskej práce v tlačenej forme (1ks v pevnej 
väzbe, 1 ks v hrebeňovej väzbe), 2  ks licenčnej zmluvy, 1 ks protokol o kontrole 
originality 

 
Študent do UIS a CRZP vloží FINÁLNU verziu záverečnej práce (BP) – odsúhlasenú vedúcim 
záverečnej práce (BP). Termín vloženia a odovzdania záverečnej práce (BP) do UIS a CRZP je 
zhodný. Vložiť prácu do UIS a CRZP je možné aj skôr, teda ešte pred konečným termínom 
stanoveným harmonogramom akademického roka . 
 
Študent do elektronickej verzie záverečnej práce vloží zoscenované nepodpísané zadanie ZP, 
ktoré mu poskytne vedúci práce. Podpísané zadanie je len súčasťou tlačenej verzie ZP.  

 
Študent do 2.6.2021: 

- musí mať ukončené všetky študijné povinnosti, taktiež musia byť výsledky zaevidované 
v UIS.   
 

 
 
 
 
 
 
 
ZÁPOČET ZA ZÁVEREČNÚ PRÁCU SA NEUDEĽUJE.  

 
Od 14.3.2016 je v platnosti Dodatok č. 1 k ŠP DF R-1538/2016, PRÍLOHA Č. 2, PRAVIDLÁ 
ŠTÁTNYCH SKÚŠOK NA DREVÁRSKEJ FAKULTE PRE NOVOAKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ 
PROGRAMY. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Schválené vedením DF dňa: 13.1.2021 


