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Čl. 1 

Úvod 
 

Cieľom tohto Pokynu dekana je stanoviť postup na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity 

v Košiciach  (ďalej iba FEI TUKE) pre zabezpečenie dostupnosti záverečnej práce, príloh k záverečnej práci, 

posudkov, výpisu známok a osobnej zložky študenta pre obhajoby bakalárskej, inžinierskej a doktorandskej práce  

pri využívaní audiovizuálneho prenosu bez fyzickej prítomnosti.  

 

Čl. 2  

Právny rámec 
 

Pokyn je v súlade s opatreniami TUKE na zníženie nákazy koronavírusom COVID 19 a v zmysle zákona č. 

93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2012 Z. z. o vysokých školách a o zmene neskorších 

predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  (ďalej zákon). 

 

Čl. 3 

Rozsah platnosti   
 

Pokyn dekana sa vzťahuje na obhajoby bakalárskych, inžinierskych a doktorandských prác pre prípady, 

kedy nie je možné realizovať obhajoby záverečných práce pre prvý, druhý a tretí stupeň štúdia, 

štandardným spôsobom, t.j. za fyzickej prítomnosti študentov, oponentov a komisie.  

 

Čl. 4  

Postup FEI TUKE pre zabezpečenie dostupnosti podkladov komisii pre obhajoby bakalárskej, 

inžinierskej a doktorandskej práce prostredníctvom audiovizuálneho prenosu 

 
 

1. Zabezpečenie servera pre nahrávanie prác 

 
Ak nastane prípad, keď nie je možné realizovať obhajoby bakalárskych, inžinierskych 

a doktorandských prác za fyzickej prítomnosti zúčastnených a obhajoby sa konajú 

prostredníctvom audiovizuálneho prenosu, je potrebné zabezpečiť dostupnosť  záverečnej práce, 

príloh k záverečnej práci, posudkov k záverečnej práci, osobnej zložky študenta ako aj výpisu 

známok v elektronickej forme prostredníctvom zabezpečeného servera. Uvedený server pre FEI 

TUKE sa nachádza na adrese : obhajoby.fei.tuke.sk. 

 
 

2. Štruktúra súborov 

 
Pre zabezpečenie jednotnosti a prehľadnosti súborov bola na serveri obhajoby.fei.tuke.sk 

stanovená vopred definovaná štruktúra súborov, do ktorej sa v prípade obhajob prostredníctvom 

http://obhajoby.fei.tuke.sk/
http://obhajoby.fei.tuke.sk/
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audiovizuálneho prenosu nahrajú podklady pre jednotlivých študentov.  Štruktúra súborov je 

nasledovná: 

a) Prvá úroveň súborov : 

a. Bakalárske obhajoby 
b. Inžinierske obhajoby 
c. Doktorandské obhajoby 

 

b) Druhá úroveň súborov v rámci obhajob: 

a. rozdelenie po katedrách  

 

c) Tretia úroveň súborov v rámci katedry: 

a. abecedný zoznam končiacich študentov pre dané obhajoby  

 

d) Štvrtá úroveň súborov v rámci študenta 

a. Záverečná práca – súbor pre nahranie záverečnej práce, príloh k záverečnej práci  

b. Prezentácia - súbor pre nahranie prezentácie k obhajobe 

c. Osobná zložka – súbor pre nahranie výpisu známok, posudku vedúceho práce 
a posudok recenzenta, karty študenta. 

 
 

3. Prihlasovanie na server 

 

Prístup k súborom bude zabezpečený prostredníctvom prihlasovania cez jedinečný login a heslo, 

ktoré majú zamestnanci priradené v rámci univerzity. Externým členom komisie bude 

vygenerovaný dočasný login a heslo a preto každá katedra na FEI TUKE poskytne zoznam emailový 

kontakt externých členov komisii Ing. Popovcovi, Ktorý následne vygeneruje jednotlivým členom 

dočasné prístupové údaje a zašle im ich prostredníctvom emailu. 

 
4. Práva k súborom 

  

Vzhľadom na ochranu osobných údajov študentov sú práva k jednotlivým súborom obmedzené 

a pre jednotlivé skupiny ľudí presne definované. 

a) Študenti majú právo prístupu, len k priečinku so svojim menom s právom zápisu a čítania.  

Právo mazania a úpravy budú mať zablokované. V prípade potreby budú musieť elektronicky 

kontaktovať poverenú osobu (Ing. Peter Popovec, peter.popovec@tuke.sk). 

b) Členovia komisie majú právo prístupu ku všetkým priečinkom katedry, na ktorej sú členmi 

komisie, pričom majú právo čítania. 

c) Študijné oddelenie má právo prístupu ku všetkým priečinkom všetkých katedier s právami 

čítania/mazania/zápisu.  

mailto:peter.popovec@tuke.sk
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d) Katedrový správca má právo prístupu ku všetkým priečinkom danej katedry s právami čítania 

/mazania / zápisu. 

 

                             
Čl.5 

Záverečné ustanovenia 

  
1. Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom vydania. 


