Pokyny Univerzitnej knižnice TUKE pre úspešné zaregistrovanie záverečnej práce (ďalej „ZP“)
a jej zadanie na tlač v akademickom roku 2021/2022.
Odporúčaný postup:
1. Vrátenie vypožičaných skrípt a literatúry
V prípade, že máte voči UK TUKE pozdĺžnosti, odporúčame na vrátenie kníh využiť návratový box
(ReturnBox) pred vchodom do knižnice. V prípade, že sa v Košiciach nebudete nachádzať, môžete využiť
možnosť vrátenia kníh poštou na adresu: Univerzitná knižnica TUKE, Němcovej 7, 042 00 Košice.
V prípade pozdĺžnosti voči UK TUKE Vám nebude odovzdaný diplom.
2. Predbežná kontrola originality
Pred nahratím ZP odporúčame predbežné overenie originality na stránke www.niesomplagiator.sk
Po zamknutí ZP už nebude možné prácu žiadnym spôsobom zmeniť.
3. Postup pri registrovaní záverečnej práce študentov TUKE:
- Stiahnuť zadávací list (ďalej „ZL“) z portal.lib.tuke.sk/etd (ďalej portál UK TUKE).
- Vložiť ZL do ZP.
- Pripraviť si ﬁnálne súbory pre nahratie práce do portálu UK TUKE:
* natívny formát .docx, v prípade Latex subory v .zip
* PDF ﬁnálnej práce
* pokiaľ práca obsahuje prílohy (príručky, zdrojové kódy, fotograﬁe, pôdorysy, výkresy, a pod.)
tak tie vložiť do .zip a nahrať ako prílohu
- Dbajte na správnosť súborov, ktoré budete nahrávať. Pracovníci UK pred uzamknutím ZP skontrolujú.
V prípade chýb Vás budú kontaktovať prostredníctvom TUKE emailu. ZP po uzamknutí nebude možné
žiadnym spôsobom meniť.
- Zaregistrujete ZP cez portal UK TUKE, záložka „Registrovať ZP“.
- Licenčnú zmluvu (ďalej „LZ“) nemusíte sťahovať ani podpisovať (je podpísaná elektronicky).
- Čestné prehlásenie v ZP nemusíte podpisovať (je podpísané elektronicky v LZ).
- ZP sa zamykajú do 5 nasledujúcich pracovných dní zamestnancami UK. (zamknutie práce = práca sa
odošle na kontrolu originality do CRZP, školiteľ a oponenti dostanú informáciu o vložení posudkov k ZP).
- Po úspešnom uzamknutí ZP študent bude pokračovať objednaním tlačenej ZP.
4. Postup pri viazaní ZP pre študentov TUKE
Zadávanie požiadaviek na tlač a viazanie ZP je zabezpečené online, bez nutnosti osobnej návštevy UK
TUKE. Pokiaľ Vám online forma zadania nevyhovuje je možné zadať požiadavku na tlač a viazanie ZP v
Copycentre UK TUKE počas prevádzkových hodín. Viazanie a tlač ZP je možné až po jej uzamknutí.
Žiadna časť práce nebude vyberateľná. Prílohy iného formátu ako A4 budú napálené na CD. Práca bude
obsahovať napálené a graﬁcky potlačené CD vložené v záložke a textový popis (meno a rok) na chrbte
ZP.
Postup:
- Prihlásiť sa na portál UK-TUKE a v časti „Moje ZP“ vybrať „Tlač ZP“.
- Nahrať tlačové PDF. Tlačové PDF musí byť len jedno vrátane prípadnej systémovej, používateľskej či
inej časti a všetky strany musia byť LEN vo formáte A4. Prílohy typu A2, A1 a iné formáty sa napaľujú na
CD ako príloha.
- Zadať požadovaný počet ZP (v prípade, že budete mať záujem o vyrobenie práce aj pre seba). Práce nad
rámec budú bezplatne odoslané na zadanú adresu poštou (len územie SR) alebo bude zabezpečené ich
prevzatie formou výdajného okna UK-TUKE. Zmena počtu vytlačených prác a zmena tlačového PDF po
zaplatení NEBUDE MOŽNÁ.
- Uhradiť objednávku platobnou kartou formou platobnej brány.
Na CD sa napália dáta, ktoré boli nahraté pri registrácii práce.
Po zrealizovaní platby začneme s tlačou a viazaním ZP. Do ZP vložíme originál ZL. CD graﬁcky potlačíme
a napálime nahrané dáta. ZP budú archivované v UK-TUKE.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok nás kontaktujte na kniznica@tuke.sk
V závere prajeme veľa šťastia s dopisovaním ZP,
nízku zhodu originality a šťastný priebeh štátnej skúšky.

S pozdravom,
tím Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach.

Aktualizované 14.02.2022

