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Čl. 1 

Úvod 

 

Cieľom tohto Pokynu dekana je stanoviť postup pre ukončenie letného semestra a realizáciu štátnych 

záverečných skúšok v akademickom roku 2019/2020 pre študentov I. a II. stupňa štúdia. 

 

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. 

 

Čl. 3 

Rozsah platnosti 

 

Pokyn dekana sa vzťahuje na prípady, kedy v čase mimoriadnej krízovej situácie: 

- nie je možné vzdelávacie činnosti uskutočňovať prezenčnou metódou (podľa § 108e ods. 2 

zákona), 

- nie je možné vykonať štátnu záverečnú skúšku fyzickou prítomnosťou študentov a členov 

skúšobnej komisie (podľa § 108e ods. 5 zákona). 

 

Čl. 4  

Zabezpečenie vzdelávania v letnom semestri 2019/2020 

 

1. Výučba v letnom semestri (LS) 2019/2020 prebehla na FEI TUKE prezenčnou metódou počas 

prvých 3 týždňov. Zvyšok výučby semestra bude realizovaný dištančnou metódou, t.j. 

samoštúdiom individuálnou formou. Zverejňovanie študijných materiálov a pokynov prostriedkami 

informačných a komunikačných technológií je v kompetencii garantov jednotlivých predmetov. 

Preferovanou formou zverejňovania študijných materiálov sú e-mail a e-learningový portál 

MOODLE, preferovaným systémom na komunikáciu formou videokonferencie je CISCO Webex. 

2. V prípade predmetov, ktorých náplňou je aj prezenčná forma výučby v laboratóriách, sa 

vyučovanie uskutoční od 24.8.2020 blokovou formou v priebehu maximálne 2 týždňov. V 

nasledujúcich 2 týždňoch po blokovej výučbe sa uskutoční skúška. Garanti takýchto predmetov 

vopred oznámia študentom presné termíny blokovej výučby a skúšok. 
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3. Pokyny na ukončenie LS budú priebežne zverejňované prostredníctvom e-mailových správ, 

internetovej stránky fei.tuke.sk a sociálnej siete Facebook. 

4. Študenti sú preto povinní sledovať správy a oznámenia v oficiálnej emailovej schránke 

meno.priezvisko@student.tuke.sk a vo vyššie uvedených zdrojoch. 

 

Čl. 5 

Organizácia skúškového obdobia v letnom semestri 2019/2020 

 

1. Skúškové obdobie v LS 2019/2020 pre nekončiace ročníky začína dňa 18.5.2020 podľa 

harmonogramu zverejneného na stránke: 

http://fei.tuke.sk/uploads/da/f0/daf03b5c6179a4e92436868377ed6107/Casovy_rozvrh_studia_

FEI_2019_2020.pdf 

Termíny skúšok je možné vypisovať aj v priebehu mesiacov júl a august 2020. 

2. Skúškové obdobie pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia je od 27.4.2020 do 29.5.2020 

podľa vyššie uvedeného harmonogramu. 

3. Forma skúšania je v kompetencii vyučujúcich jednotlivých predmetov. 

 

Čl. 6 

Organizácia odovzdávania záverečných prác 

 

1. Termín odovzdania záverečných diplomových prác sa oproti pôvodnému termínu posúva na 

4.5.2020.  

2. Termín odovzdania záverečných bakalárskych prác je 29.5.2020.  

3. Postup odovzdávania záverečných prác bude nasledovný:  

a) nové zadávacie listy fakulta odovzdá priamo Univerzitnej knižnici (UK) bez kontaktu študenta 

s TUKE, 

b) UK postúpi zadávací list na svoj portál, 

c) študenti v súlade so zverejneným harmonogramom zaregistrujú svoje záverečné práce do 

UK cez portál záverečných prác, 

d) UK zabezpečí kontrolu originality, 

e) väzbu záverečnej práce zrealizuje UK,  

f) platba za vyhotovenie záverečných prác bude realizovaná študentom prostredníctvom 

platobnej brány podľa cenníka: 

- viazanie záverečnej práce: 8,50 € (graficky návrh obálky, mäkká väzba, záložka na CD/DVD, 

záloha práce na CD/DVD, grafická potlač CD/DVD), 

fei.tuke.sk
mailto:meno.priezvisko@student.tuke.sk
http://fei.tuke.sk/uploads/da/f0/daf03b5c6179a4e92436868377ed6107/Casovy_rozvrh_studia_FEI_2019_2020.pdf
http://fei.tuke.sk/uploads/da/f0/daf03b5c6179a4e92436868377ed6107/Casovy_rozvrh_studia_FEI_2019_2020.pdf
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- tlač samotnej práce: počet čiernobielych strán x 0,05 € + počet farebných strán x 0,20 € = 

výsledná cena za tlač, 

- celková cena za viazanie a tlač = 8,50 € + výsledná cena za tlač, 

g) väzba záverečných diplomových aj bakalárskych prác bude lepená, 

h) UK odovzdá všetky záverečné práce študijnému oddeleniu FEI TUKE, ktoré ich distribuuje na 

jednotlivé katedry. 

 

Čl. 7 

Organizácia štátnych záverečných skúšok a odovzdávania dokladov o ukončení štúdia 

 

1. Štátne záverečné skúšky budú prebiehať podľa vopred zverejneného harmonogramu, a to 

formou videokonferencie v súlade s § 108e ods. 5 zákona.  

2. Štátne záverečné skúšky v inžinierskom štúdiu sa budú konať v termíne od 25.5.2020 do 

29.5.2020, v bakalárskom štúdiu od 22.6 do 26.6.2020.  

3. Študenti inžinierskeho štúdia sú povinní odovzdať svoje prezentácie záverečnej práce do 

22.5.2020, študenti bakalárskeho štúdia do 19.6.2020. Odovzdanie prezentácií je detailne 

opísané v Pokyne dekana č. 5/2020.  

4. Študenti sú povinní počas obhajob štátnych záverečných prác disponovať internetovým 

pripojením s audiovizuálnymi funkcionalitami.  

5. Študenti sú povinní na prihlásenie sa do videokonferenčného systému CISCO Webex použiť celé 

svoje meno a priezvisko (nie prezývku, resp. skratku). 

6. Na plánované obhajoby prostredníctvom systému CISCO Webex bude pripravený server na 

odovzdávanie prác s názvom obhajoby.fei.tuke.sk. Postup prihlásenia do tohto systému a ďalšie 

detailné informácie sú uvedené v Pokyne dekana č. 5/2020. 

7. V záujme zachovania dôstojnosti obhajob je potrebné dodržať primeraný dress code. 

8. Diplomy a vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške si absolventi budú môcť prevziať na 

študijnom oddelení FEI TUKE. Termín bude zverejnený prostredníctvom internetovej stránky. 

9. V prípade uvoľnenia opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa môžu uskutočniť promócie v 

neskoršom termíne. Vedenie FEI preferuje prvý variant, t.j. ukončenie štúdia bez promócií. 

10. Pred prevzatím diplomu musí študent na študijnom oddelení odovzdať záverečnú prácu s 

podpísaným čestným prehlásením, ktoré je jej súčasťou a tiež podpísanú licenčnú zmluvu. 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom vydania. 

obhajoby.fei.tuke.sk

