
Postup FEI TUKE na ukončenie LS 2019/2020 

 

1) Letný semester (LS) prebehol riadnou formou 3 týždne. Ukončenie LS prebehne tak, že 

študentom poskytneme látku na minimálne ďalších 5 týždňov.  

2) FEI UKE  bude priebežne informovať  študentov o pokynoch na ukončenie LS. 

3) V záujme sledovania oficiálne pridelených e-mailových adries študentom 

(student@tuke.sk) boli študenti vyzvaní  krátkou SMS, aby čítali tieto emaily a sledovali 

webovú stránku fakulty, na ktorej budú zverejňované oznamy a pokyny.  

4) Vedúci katedier budú zabezpečovať komunikáciu s učiteľmi a kontrolovať priebeh 

komunikácie učiteľov so študentmi. Je na rozhodnutí katedry a učiteľov, akú formu 

zvolí (e-mail, Moodle, webex).  

5) Skúškové obdobie LS pre nekončiace ročníky začne podľa harmonogramu 

(18.5.2020). Skúškové obdobie pre končiacich bakalárov začne 27.4.2020. Skúškové 

obdobie pre končiacich inžinierov končí 03.4.2020. V tomto období budú doskúšaní 

študenti, ktorí opakujú predmety z predchádzajúceho roka resp. ZS. 

a) Teoretické predmety sa môžu skúšať ako prvé. 

b) V prípade  predmetov, ktoré si vyžadujú interaktívny prístup (učiteľ - študent), 

musí   katedra, respektíve učiteľ určiť spôsob skúšky a to buď formou:  

- Zadania. 

- On-line cez internet  (Moodle, Webex, Skype. resp. iné formy 

elektronického   vzdelávania).  

c) V prípade predmetov, ktoré si vyžadujú prezenčnú formu výučby v 

laboratóriách sa skúška uskutoční v septembri a to blokovo, max 2 týždne a 

následne skúška tiež v intervale 2 týždňov, resp. písomné testy následne po 

blokovej výučbe.  

d) Žiadam zamestnancov, aby v priebehu letného obdobia (júl - august) vypísali 

dostatočný počet  termínov na skúšky. Je potrebné zobrať do úvahy, že na rozdiel 

od súkromného sektora, nie sú na TUKE realizované opatrenia v oblasti 

mzdového zabezpečenia zamestnancov, ktoré by postihovali mzdu zamestnanca 

v tomto režime. Apelujem preto na ústretovosť zo strany zamestnancov fakulty, 

keďže na rozdiel od nášho rezortu sa ocitlo mnoho ľudí v nepriaznivej finančnej 

situácii a mali by sme to zohľadniť v prístupe k práci.  



e) V období od  24.08.2020 - 18.09.2020,  t. j. 4 týždne  bude  vytvorený priestor 

na doskúšanie študentov a na prípadnú blokovú výučbu so skúškou                  z 

laboratórnych predmetov, resp. na opravné štátne a záverečné skúšky resp. sa 

prispôsobí ak. rok tak, aby sme zvládli aj prípad, že vládne opatrenia budú 

pokračovať aj počas letných mesiacov. Očakávame, že čerpanie dovolenky bude 

v tomto období obmedzené, aby sme spolu so zamestnancami a študentmi 

uzatvorili akademický rok s pocitom, že sme urobili všetko pre poskytnutie 

kvalitného vzdelania v tejto náročnej situácii. Súbežne budú zrejme prebiehať aj 

elektronické zápisy do jednotlivých ročníkov.  

6) Priebeh prihlásenia sa na štúdium v I. a II. stupni prebehne podľa harmonogramu, 

v súlade s podmienkami na prijatie na jednotlivé študijné programy. Fakulta pošle 

uchádzačom oznámenie o prijatí, resp. neprijatí tiež podľa harmonogramu 

a podmienkou zápisu je doklad o absolvovaní maturity.  Je zrejmé, že uchádzač tento 

doklad odovzdá najskôr po uplynutí opatrení vlády, keďže vtedy budú prebiehať interné 

maturity.  

7) Harmonogram odovzdávania záverečných prác (bakalárske do 29.5.2020, inžinierske 

do 24.4.2020) ostáva v platnosti, taktiež aj ich obhajoby. Postup bude nasledovný: 

a) väzba diplomových prác bude tohto roku hrebeňová u všetkých prác,  

b) katedry resp. vedúci jednotlivých prác budú mať možnosť do 03.04.2020 

aktualizovať zadávací list v prípade prác, kde sa vyžaduje laboratórium, tak, aby 

sa ciele prispôsobili danej situácii. Zadávacie listy odovzdané študijnému 

oddeleniu pred 09.03.2020 budú považované za irelevantné. Budú sa tlačiť nové 

zadávacie listy s inou šablónou a to tak, že ich podpíše jeden člen vedenia FEI. 

Nové zadávacie listy fakulta odovzdá priamo Univerzitnej knižnici (UK) už bez 

kontaktu študenta na TUKE, 

c) UK postúpi zadávací list na svoj portál, 

d) študenti v súlade s harmonogramom zašlú do UK svoje záverečné práce cez 

portál záverečných prác, 

e) UK zabezpečí kontrolu originality. 

8) Štátne záverečné skúšky budú prebiehať podľa harmonogramu a to formou 

videokonferencie. Katedra počítačov a informatiky ( KPI ) začne od 30.03.2020 školiť 

pracovníkov, aby zvládli obhajoby touto formou. Priebeh bude nahraný a uložený na 

fakulte v danom médiu a taktiež na UVT, resp. KPI. Štátne záverečné skúšky bakalárov 

musia mať minimálne 4 členov, postačujú interní, a u inžinierskych obhajob tiež 4 



členov, pričom jeden člen z radov docentov resp. profesorov mimo TUKE. Odporúča 

sa formovať komisie s minimálne potrebným počtom členov kvôli kapacite 

informačných technológii (IT). Písomné záznamy s podpisom sa zrealizujú dodatočne, 

po stabilizovaní tohto krízového stavu. Obhajoby sú verejné, teda jednotlivé linky budú 

prístupné na webe FEI a každý môže sa stať účastníkom obhajoby. 

9) Odovzdanie diplomov prebehne na študijnom oddelení resp. sa môžu uskutočniť 

promócie v neskoršom termíne, v prípade stabilizovanej situácie. Vedenie FEI preferuje 

prvý variant. Pred prevzatím diplomu musí študent odovzdať licenčnú zmluvu v UK 

a taktiež čestné prehlásenie, ako súčasť diplomovej práce. UK vytlačí záverečné práce 

formou hrebeňovej väzby spolu so zadávacím listom a čestným prehlásením 

a v dohodnutom čase odovzdá študentovi 2 výtlačky. Podmienkou odovzdania diplomu 

je odovzdanie záverečnej práce na študijné oddelenie. Študijné oddelenie ich následne 

distribuuje na katedry.  

10) Obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške u doktorandov bude prebiehať cez 

videokonferenciu.  

11) Obhajoby dizertačných prác budú prebiehať až po stabilizácii krízového stavu, 

vzhľadom na nutnosť tajného hlasovania členov komisie. Termín odovzdania 

dizertačných prác je podľa harmonogramu a to 31.03.2020 a následne začnú prebiehať 

oponentské konania, aby do obhajob bolo všetko pripravené. Štipendium končiacich 

doktorandov bude vyplatené do 30.06.2020.  

12) Študenti doktorandského štúdia vykonávajú svoju výskumnú činnosť z domu a sú 

povinní riadiť sa inštrukciami svojich školiteľov. 

13) V priebehu apríla 2020 predpokladáme, že sa budeme zaoberať otázkou riešenia 

dovolenkového režimu, a to v súlade s postupom na TUKE. 

 

 

 


