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POKYN DEKANA 

TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE, PRÁVNICKEJ FAKULTY 

č. 6/2022 

K ZÁPISU TÉM ZÁVEREČNÝCH PRÁC, KTORÉ SA BUDÚ ZAPISOVAŤ V AKADEMICKOM ROKU 

2022/2023 A KTORÉ BUDÚ OBHAJOVANÉ V AKADEMICKOM ROKU 2023/2024 

 

 

Článok 1 

 

(1) Zapisovanie tém záverečných prác (bakalárskych, diplomových) bude prebiehať v dvoch 

etapách. 

 

Článok 2 

 

(1) Do 14. 10. 2022 každá katedra/ústav zverejní na webovej stránke v „Oznamoch katedry“:  

(i) zoznam vyučujúcich, s ktorými si môžu študenti dohodnúť tému záverečnej práce 

(ii) počet tém u vyučujúceho   
(iii) tému práce alebo oblasť zamerania  
(iv) spôsob komunikácie so študentom  

 

(2) Študenti si môžu dohodnúť tému záverečnej práce s konkrétnym vyučujúcim. Dohodnutie 
tém záverečných prác bude prebiehať od 17. 10. 2022 do 04. 11. 2022, a to e-mailom, príp. 

počas konzultačných hodín/cez MS Teams daného vyučujúceho podľa pokynov zverejnených 

na webovej stránke fakulty (tzv. prvá etapa zápisu). Študentom nie je povolené kontaktovať 
vyučujúcich ohľadom dohodnutia témy záverečnej práce pred 17. 10. 2022. 
 

(3) Zoznam už dohodnutých tém záverečných prác s menom školiteľa a študenta bude 
zverejnený v „Oznamoch katedry“, a to najneskôr do 18. 11. 2022 (témy záverečných prác 
budú následne fakultou zadané do systému MAIS). 

 

Článok 3 

 

(1) Študenti, ktorí neprejavia záujem o dohodnutie témy v prvej etape, resp. ktorých práce 

nimi zvolení vyučujúci nemali kapacitu viesť, si budú zapisovať témy záverečných prác 

prostredníctvom systému MAIS (tzv. druhá etapa zápisu). 
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(2) Témy záverečných prác budú zverejnené na webovej stránke v „Oznamoch katedry“ a 

zadané do systému MAIS. 

 

(3) Dátum, odkedy bude v systéme MAIS údaj o voľných témach prác viditeľný pre 
študentov:  

06. 12. 2022 od 10.00 h. do 09. 01. 2023 do 10.00 h. 

 

(4) Dátum, odkedy dokedy bude spustené zapisovanie pre študentov: 
a) bakalárska práca - od 15. 12. 2022 od 10.00 h. do 09. 01. 2023 do 10.00 h. 
b) diplomová práca – od 13. 12. 2022 od 10.00 h. do 09. 01. 2023 do 10.00 h. 

 

Článok 4 

 

(1) V prípade niektorých záverečných prác môže byť školiteľom alebo oponentom aj externý 
vyučujúci alebo odborník z praxe, ktorí sú určení vedúcim príslušnej katedry.  

 

(2) Na základe uznesenia Kolégia dekanky PF TU dňa 24. 11. 2011, školiteľom záverečnej 
práce nemôže byť interný doktorand, ktorý však môže byť v pozícii oponenta záverečnej 
práce podľa zváženia vedúceho príslušnej katedry.  
 

(3) Školiteľ konzultuje a posudzuje časti textu bakalárskej a diplomovej práce v súlade 

s príslušnými fakultnými predpismi a v rámci nových predmetov Bakalárska práca 

a Diplomová práca, ktoré vyplývajú z Harmonogramu konzultácií a vypracovania bakalárskej 

a diplomovej práce. 

 

Článok 5 

 

Tento pokyn dekana je vydaný v Trnave dňa 20.06.2022 a nadobúda účinnosť 21.06.2022. 

 

 

V Trnave dňa 20.06.2022 

 

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
                                                                                               dekanka fakulty 


