
 
                                                                                                                                      

 
 

Organizačné pokyny k vykonaniu štátnych skúšok v mimoriadnom 
termíne v akademickom roku 2022/2023 

 

BAKALÁRSKE A INŽINIERSKE 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 mimoriadnom termíne 20.09.2022 štátne skúšky študentov bakalárskeho a inžinierskeho 

štúdia, ktorí neabsolvovali štátne skúšky v AR 2021/2022 v riadnom termíne. Tento mimoriadny termín 

je určený pre študentov, ktorí neslnili podmienky pre účasť na štátnej skúške alebo boli neúspešní na 

štátnej skúške a nechcú absolvovať štátne skúšky až v riadnom termíne v mesiaci máj 2023, respektíve 

jún 2023. 

 

Študenti, ktorí majú záujem o vykonanie štátnych skúšok v mimoriadnom termíne 20.09.2022 si 

musia podať žiadosť o vykonanie štátnych skúšok v mimoriadnom termíne do 31.07.2022 na študijný 

referát!!!  

https://lf.tuke.sk/wps/wcm/connect/lf.tuke.sk7388/c3b8bb96-cfe4-4217-a1ee-

9702c933252d/tlaciva-a-ziadosti-02-ziadost_vseobecna.pdf?MOD=AJPERES&CVID=noJ.5Bf 

 

Vykonanie štátnych skúšok v mimoriadnom termíne je v zmysle príkazu rektora TUKE 

č. PR/TUKE/12/21 spoplatnené sumou 100 €. Tento poplatok musí byť uhradený do 09.09.2022. 

 

Záverečnú prácu je potrebné nahrať do informačného systému univerzitnej knižnice TUKE najneskôr 

do 15.8.2022. 

 

Výňatok zo Študijného poriadku TUKE, § 20: 

 

(11) Študent môže absolvovať štátne skúšky v riadnom alebo mimoriadnom termíne. Riadny termín je 

termín konania štátnych skúšok podľa harmonogramu štúdia pre daný akademický rok. Rektor alebo 

dekan môže na základe písomnej žiadosti študenta povoliť mimoriadny termín konania štátnych skúšok 

na návrh vedúceho pracoviska zodpovedného za príslušný študijný program a po vyjadrení sa osoby 

zodpovednej za tento program. 

 

(12) Ak študent nevykoná úspešne štátne skúšky v riadnom termíne, môže si predmet „Záverečná 

práca“ a/alebo štátnu skúšku podľa ods. 1 písm. b) tohto paragrafu jedenkrát opakovane zapísať. 

Rozsah vzdelávacích činností, ktoré bude študent opakovať (napr. či bude opakovane obhajovať už raz 

predloženú a neobhájenú záverečnú prácu, či musí záverečnú prácu na pôvodne zadanú tému 

prepracovať alebo či musí vypracovať záverečnú prácu na zmenenú tému, resp. či bude absolvovať 

štátnu skúšku zo všetkých predmetov alebo iba z toho/tých, v ktorom/ktorých neuspel), určí príslušná 

komisia v zápise o štátnych skúškach. 

 

(13) Študent, ktorému bol určený riadny alebo mimoriadny termín na vykonanie štátnych skúšok tak, 

že dátum tohto termínu spadá do nasledujúceho akademického roka, 

a) zapíše sa na začiatku nasledujúceho akademického roka podľa § 15 ods. 3 tohto poriadku, 

b) zapíše si predmet „Záverečná práca“ a/alebo štátnu skúšku podľa ods. 1 písm. b) tohto paragrafu, 
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c) pri zápise sa preukáže dokladom o zaplatení stanoveného ročného školného, ak je prijatý na platený 

študijný program, alebo ak mu povinnosť uhradiť školné vyplýva zo zákona (§ 92 ods. 5 až 8 zákona) 

alebo z ustanovení zmluvy, ako aj určeného poplatku. 

d) môže využívať zariadenia a programové vybavenie TUKE alebo fakulty pre prípadnú opravu 

bakalárskej alebo diplomovej práce len na základe súhlasu vedúceho príslušného pracoviska. 

 

 (14) Ak študent opakovane nevykoná úspešne štátnu skúšku, táto skutočnosť sa považuje za dôvod na 

skončenie štúdia vylúčením v zmysle § 66, ods. 1 písm. c) zákona. Rozhodnutie o vylúčení zo štúdia 

vydá rektor alebo dekan. Študentovi sa vydá výpis výsledkov štúdia podľa § 67 ods. 4 a 5 zákona. 

 

 

Úplné aktuálne znenie Študijného poriadku TUKE: 

 

https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/legislativa-univerzity/interne-predpisy-a-

smernice/zakladne-vnutorne-predpisy-tuke#studijny-poriadok 
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