
Vnútorný predpis TUKE v zmysle § 49 ods. 3 písm. b) Štatútu TUKE 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  1  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 
DODATOK Č. 4  

K ŠTUDIJNÉMU  PORIADKU TECHNICKEJ  UNIVERZITY V KOŠICIACH  

 
 

Študijný poriadok Technickej univerzity v Košiciach zo dňa  3.3.2008, ktorý nadobudol platnosť dňa 27.6.2008  a  účinnosť 

od 14.7.2008  v znení dodatku č. 1, ktorý nadobudol platnosť dňa 30.9.2010 a účinnosť od 20.10.2010, v znení dodatku č. 2, 

ktorý nadobudol platnosť dňa  3.7.2012 a účinnosť od 1.9.2012 a v znení Dodatku č. 3, ktorý nadobudol platnosť dňa 

24.6.2013 a účinnosť od 1.9.2013, sa po schválení v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa 16.5.2016 

číslo uznesenia 16/2016  mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 

 

1. V § 12 ods. 4 a 5 znejú: 

„(4) Vyhotovenie záverečnej práce spolu s jej obhajobou tvoria jeden povinný predmet „Záverečná práca“, ktorý 

sa hodnotí sa klasifikačným stupňom. 

(5) Kredity za predmet „Záverečná práca“ sa udeľujú až po úspešnom absolvovaní obhajoby záverečnej práce.“.  

 

2. V § 14 ods. 2 sa dopĺňa o druhú vetu, ktorá znie: 

„Pri opakovanom zápise predmetu je študent povinný splniť všetky podmienky predpísané pre úspešné 

absolvovanie predmetu.“.  

 

3. V § 14 ods. 5 druhá veta vypúšťajú sa slová „- s výnimkou predmetu „Záverečná práca“ - a veta znie: 

„Študent má právo každú neúspešnú kontrolu raz opakovať.“. 

 

4. V § 14 ods. 7 sa slová na konci odseku  „klasifikovaného zápočtu alebo skúšky“ nahrádzajú slovami: 

„klasifikovaného zápočtu, skúšky alebo štátnej skúšky.“. 

 

5. V § 14 ods. 11 a 12 znejú: 

„(11) Vo veciach kontroly a hodnotenia štúdia v rámci predmetu – s výnimkou predmetu „Záverečná práca“ 

a ďalších predmetov štátnej skúšky v súlade s akreditačným spisom príslušného študijného programu – rozhoduje učiteľ, v 

sporných otázkach rozhoduje vedúci pracoviska, ktoré predmet zabezpečuje.  

(12) Predmetom, ktorý má v študijnom programe špecifické postavenie, je povinný predmet „Záverečná práca“ 

(ďalej len „ZP“). Predmet ZP sa od ostatných predmetov odlišuje v týchto bodoch: 

a)    tvorí ho vyhotovenie záverečnej práce v predpísanej forme a jej obhajoba, 

b)   priebežným hodnotením predmetu ZP je posudok vedúceho práce alebo školiteľa po odovzdaní záverečnej práce do 

Univerzitnej knižnice TUKE, ktoré sa ale nezapočítava do celkového hodnotenia predmetu „Záverečná práca“, 

c)    záverečným hodnotením  predmetu   ZP  je  hodnotenie  obhajoby   záverečnej  práce.  Toto  hodnotenie  je  zároveň  aj 

celkovým hodnotením predmetu ZP. 

d)  o celkovom hodnotení predmetu ZP rozhoduje komisia pre štátne skúšky so zohľadnením posudkov vedúceho práce 

alebo školiteľa a oponenta (oponentov), ako aj na základe priebehu obhajoby záverečnej práce, 

e)  v prípade neúspešnej obhajoby, v súlade s ods. 2 tohto paragrafu, si študent môže predmet ZP jedenkrát opakovane 

zapísať, pričom komisia v zápise o štátnych skúškach uvedie, či študent bude obhajovať predloženú záverečnú prácu 

v pôvodnej podobe, či musí záverečnú prácu na pôvodne zadanú tému prepracovať, či musí vypracovať záverečnú prácu na 

inú tému a pod.“. 

 

6. V § 16 ods. 4 posledná veta znie:  

 „Toto rozdelenie je v právomoci garanta príslušného predmetu, pričom stanovený maximálny zisk za zápočet musí 

ležať v intervale od 20 % do 40 %, v prípade predmetov štátnej skúšky (podľa § 18 ods. 1 písm. b/ tohto študijného 

poriadku) od 0 % do 40 %.”. 

 

7. V § 17 ods. 8 sa slovo  v zátvorke  „24“ sa nahrádza slovom „23“. 

 

8. V § 18 ods. 1 znie: 

„(1) Každý študijný program musí ako jednu z podmienok na jeho úspešné absolvovanie obsahovať vykonanie 

jednej alebo viacerých štátnych skúšok. Štátne skúšky na TUKE v závislosti od akreditácie príslušného študijného 

programu môžu pozostávať z: 

a) obhajoby záverečnej práce (bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej), ktorá patrí medzi štátne skúšky a je povinná pre 

každý študijný program, 

b) štátnych skúšok z predmetov (jedného alebo viacerých) resp. odbornej rozpravy v rámci jedného alebo viacerých 

predmetov,  ktoré sú povinné pre inžinierske, magisterské a doktorandské študijné programy a odporúčajú sa pre bakalárske 

študijné programy.“. 
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9. V § 18 ods. 4 znie: 

„(4) Študent môže absolvovať obhajobu záverečnej práce, ak splnil tieto podmienky:  

a)   uzavrel všetky povinné a povinne voliteľné predmety špecifikované v odporúčanom študijnom pláne pre daný študijný 

program s výnimkou povinného predmetu „Záverečná práca“, štátnych skúšok z predmetov resp. odbornej rozpravy podľa 

bodu 1 písm. b) tohto paragrafu, 

b)   odovzdal záverečnú prácu predpísaným spôsobom a 

c)   vedúci záverečnej práce alebo školiteľ v posudku odporučil prácu k obhajobe.“. 

 

10. V § 18  ods. 18 sa slová „podľa odseku 5“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 17“. 

 

11. V § 18 ods. 23 znie: 

„(23) Štátne skúšky podľa ods. 1 tohto paragrafu sa hodnotia osobitne podľa klasifikačnej stupnice uvedenej v § 

14 ods. 8 tohto poriadku.“. 

 

12. V § 18 ods. 26 znie: 

„(26) Celkový výsledok štúdia „prospel s vyznamenaním“ získa študent, ktorý dosiahol: 

a)  celkové hodnotenie  predmetu „Záverečná práca ”A - výborne, 

b)  priemer zo štátnych skúšok z predmetov, resp. odbornej rozpravy podľa ods. 1 písm. b) tohto paragrafu 91  a viac %, 

c) vážený študijný priemer za celé štúdium podľa § 14 ods. 13 bez predmetu „Záverečná práca“, štátnych skúšok z 

predmetov, resp. odbornej rozpravy 91 a viac %.“. 

 

13. Za § 25a  sa vkladá nový § 25b, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 25b 

Záverečné ustanovenia k Dodatku č. 4 

(1)  Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku TUKE bol schválený v AS TUKE dňa 16.5.2016, číslo uznesenia 16/2016 

a nadobúda účinnosť dňom 1.9.2016. 

(2)  Podmienky pre riadne ukončenie štúdia pre študentov prijatých na štúdium akreditovaných študijných programov 

podľa tohto Študijného poriadku v znení dodatkov 1 a 3, vrátane charakteristiky predmetov a štandardnej dĺžky štúdia 

zostávajú zachované. 

 

 
V Košiciach dňa 16.05.2016 

       

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

                 prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.                                         doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc. 

                                rektor TUKE                                                                              predseda AS TUKE  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


