
 
                                                                            
                                                          

 
 

Organizačné pokyny k vykonaniu štátnych skúšok 

v akademickom roku 2020/2021 
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 
V zmysle § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, § 20 Študijného poriadku Technickej 

univerzity v Košiciach a študijných plánov zodpovedajúcich študijných programov sa na Leteckej fakulte 

uskutočnia v termíne 15.06.2021 – 18.06.2021 štátne skúšky študentov bakalárskeho štúdia. 

Na jednotlivých profilových katedrách LF TUKE bude pracovať celkom 6 skúšobných komisií: na KA/KLI/ 

KLTP 1 komisia, na KLP 2 komisie a na KMLP 3 komisie.  

Harmonogram zabezpečenia štátnych skúšok študentov bakalárskeho štúdia 

AR 2020/2021 

p. 
č. 

Úloha Termín/miesto 
Zodpovedá/ 

zabezpečí 

1. 
Odovzdanie ZP  do UK TUKE  
Nahratie finálnej verzie záverečnej práce (ZP) do IS UK TUKE 
(ETD  - Systém pre registráciu a správu záverečných prác) 

 
17.05. – 21.05.2021 

študenti 
finálnych 
ročníkov 

2. 
Vytlačenie záverečnej práce a doručenie k štátnej skúške 
spolu s licenčnými zmluvami 

do 11.06.2021 UK 

3. 

Celkové zabezpečenie štátnych skúšok 
Zverejnenie harmonogramov štátnych skúšok  
10 pracovných dní pred ich konaním  
(§20, ods. 15 Študijného poriadku TUKE) 

do 01.06.2021 
VK, 

na ktorej sa 
konajú ŠS 

4. 

Návrh oponenta ZP – zápis do systému MAIS najneskôr 10 
pracovných dní pred stanoveným  termínom odovzdania ZP 
(OS_H1_01_pril_31_MPkOzaverecnychAkvalifikacnychPracachN
aTUKE – Článok 7 ods. 4e) 

do 03.05.2021 
MAIS 

Vedúci ZP 

5. 

Vloženie posudku (elektronická forma) vedúceho ZP a oponenta 
ZP do portálu UK TUKE najneskôr 5 pracovných dní pred 
termínom obhajoby ZP 
(OS_H1_01_pril_31_MPkOzaverecnychAkvalifikacnychPracachN
aTUKE – Článok 7 ods. 4f) 

do 08.06.2021 
IS UK TUKE 

Vedúci ZP 

6. 

Doručenie dokumentácie k ZP vedúcemu katedry, na ktorej sa 
konajú ŠS. Vedúci ZP zabezpečí: 

 spracovanie a podpísanie posudkov 

 doručí na katedru podpísané posudky 

 doručí na katedru sumárnu stranu resp. sumárne strany 
protokolu o originalite, ktorý bude súčasťou 
dokumentácie na ŠS 

do termínu 
obhajoby ZP 

Vedúci ZP 

7. 
 
Príprava dokumentácie k štátnym skúškam do 11.06.2021 

Študijný 
referát 

LF 

8. 
 
Prevzatie dokumentácie k štátnym skúškam  

14.06.2021 
o 09.00 hod. 

Študijný referát LF 

tajomníci 
štátnicových 

komisií 

9. Štátne skúšky 15.06.2021 – 18.06.2021 



 
                                                                            
                                                          

 
 

10. 
Predloženie zoznamu povolených názornín a učebných 
pomôcok k štátnym skúškam k schváleniu  

15.06.2021 
predsedom 

štátnicových komisií 

VK, 
na ktorej sa 
konajú ŠS 

11. Zápis výsledkov štátnych skúšok do systému MAIS 
Najneskôr 
do 24 hod. 

po obhajobe ZP 

tajomníci 
štátnicových 

komisií 

12. 
Odovzdanie úplnej dokumentácie študentov  
na Študijný referát LF, ktorí absolvovali štátne skúšky 
(k postupnému spracovaniu diplomov a vysvedčení) 

07.30 hod. 
každý nasledujúci 

deň po vykonaní ŠS 

tajomníci 
štátnicových 

komisií 

13. Zápis o priebehu štátnej skúšky 
odovzdať na ŠR LF 

do 21.06.2021 

predsedovia 
štátnicových 

komisií 

 

Štátne skúšky AR 2020/2021 – ďalšie informácie 
 

- Štátne skúšky sú plánované prezenčnou formou. V prípade aktuálnych COVID-19 opatrení, 

ktoré nebudú umožňovať prezenčnú formu štátnych skúšok, budú štátne skúšky prebiehať 

dištančnou formou. O týchto okolnostiach budú študenti včas informovaní. 

 

- Záverečné práce, oponentské posudky, kontrola originality, prezentácie 

o budú nahraté na zdieľanom úložisku, ku ktorému budú mať prístup členovia 

skúšobných komisií, tajomníci skúšobných komisií, katedroví správcovia MAIS 

a manažéri pre vzdelávanie (nahratie zabezpečí fakulta) 

o do zdieľaného úložiska si študenti nahrajú prezentáciu k obhajobe ZP – zaslaním 

prezentácie na email tajomníka príslušnej skúšobnej komisie 

o členovia skúšobných komisií si tak budú môcť prezerať záverečné práce, posudky, 

prezentácie bez toho, aby museli mať kontakt s vytlačenými verziami dokumentov 

o zdieľané úložisko: https://obhajoby.lf.tuke.sk/.helpers/obhajoby-login.html (členovia 

skúšobných komisií, tajomníci skúšobných komisií,  katedroví správcovia MAIS 

a manažéri pre vzdelávanie, ktorí sú zamestnancami TUKE, sa prihlásia pod svojim 

jedinečným loginom TUKE; nie zamestnancom TUKE budú zaslané prihlasovacie údaje 

emailom) 

o zodpovedá – prodekan pre vzdelávanie, ÚVT, manažéri pre vzdelávanie, katedroví 

správcovia MAIS a tajomníci skúšobných komisií 

 

- Postup pre študentov po štátnej skúške 

o študenti ukončia štúdium dňom vykonania štátnej skúšky 

o potvrdenie o ukončení štúdia pre úradné účely si môžu prevziať osobne nasledujúci 

pracovný deň na študijnom referáte v čase od 10.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 

14.00 hod. 

o na vyžiadanie študenta môže byť potvrdenie o ukončení štúdia odoslané poštou, 

prípadne scan na súkromnú emailovú adresu 

o ostatní študenti si potvrdenie prevezmú spolu s diplomom 

o promócie sú plánované v pôvodnom termíne 02.07.2021 (o forme a mieste budú 

študenti včas informovaní, promócie budú prispôsobené aktuálnym COVID-19 

opatreniam) 

https://obhajoby.lf.tuke.sk/.helpers/obhajoby-login.html

