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Smernica č. 3 / 2008 

Smernica dekana Strojníckej fakulty STU k Študijnému poriadku Slovenskej  
technickej  univerzity v Bratislave na akademický rok 2008/2009 

Prvá časť  
Štúdium podľa študijných programov 

Čl. 1 
Limity určené fakultou 

1.1 Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v čl. 11 ods. 7 uvádza „Ak bol 
študent na skúške hodnotený klasifikačným stupňom „nedostatočne“, má právo na konanie as-
poň jednej, najviac dvoch opravných skúšok. Prípustný počet opravných skúšok určí fakulta.“ 
Dekan fakulty určuje dve možné opravné skúšky.  

1.2 Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v čl. 15. ods. 2 písm. a) uvádza 
„Počet kreditov potrebný na pokračovanie v štúdiu za prvý semester bakalárskeho štúdia určí 
fakulta, najmenej však 10 a najviac 30 kreditov“. Dekan fakulty určuje hranicu na 10 kreditov 
pre študentov v dennej forme a 7 kreditov pre študentov v externej forme bakalárskeho štúdia. 

1.3 Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v čl. 15. ods. 2 písm. b) uvádza 
„Počet kreditov potrebný na pokračovanie v štúdiu za každý rok bakalárskeho, inžinierskeho 
alebo magisterského štúdia určí fakulta, najmenej však 30 kreditov.“ Dekan fakulty určuje hra-
nicu na 30 kreditov pre študentov v dennej forme a 22 kreditov pre študentov v externej forme 
bakalárskeho štúdia. 

1.4 Hranice v externej forme bakalárskeho štúdia sú určené proporcionálne k štandardnému tempu 
štúdia, ktorému zodpovedá získanie 45 kreditov za akademický rok. 

Čl. 2 
Štátne skúšky bakalárskeho a inžinierskeho štúdia konané v náhradných a opravných termínoch  

2.1 Štátne skúšky sa konajú v riadnych termínoch určených v harmonograme akademického roka. 
Študent môže dekana fakulty požiadať o určenie náhradného termínu štátnej skúšky z vážnych, 
najmä zdravotných dôvodov. Ak dekan žiadosť študenta odsúhlasí, určí spravidla na návrh 
vedúceho ústavu gestorujúceho študijný program a garanta študijného programu zloženie ko-
misie pre štátne skúšky a náhradný termín jej konania.  

2.2 Študent, ktorý na štátnej skúške konanej v riadnom alebo náhradnom termíne neprospel, môže 
štátnu skúšku opakovať v opravnom termíne.  

2.3 Dekan určí, spravidla na návrh vedúceho ústavu gestorujúceho študijný program a garanta 
študijného programu, zloženie komisie pre štátne skúšky a opravný termín jej konania. 

2.4 Záverečné práce musia študenti odovzdať najneskôr dva týždne pred termínom konania štátnej 
skúšky.  

2.5 Štátne skúšky bakalárskeho a inžinierskeho štúdia akademického roka 2007/2008, ktoré sa bu-
dú konať v náhradných a opravných termínoch, musia byť ukončené do 30. novembra 2008. 

Druhá časť 
Štúdium podľa študijných odborov 

V zákone o vysokých školách 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších zmien a doplnení v § 109 Transformácia študijných odborov sa v ods. 1 
uvádza: „... Študenti študijných odborov zriadených podľa doterajších predpisov a študenti dokto-
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randského štúdia vo vedných odboroch alebo umeleckých odboroch zriadených podľa doterajších 
predpisov dokončia štúdium podľa doterajších predpisov.“ V ods. 3 sa uvádza: „Práva konať štátne 
skúšky v študijných odboroch bakalárskeho štúdia priznané podľa doterajších predpisov do nado-
budnutia účinnosti tohto zákona zanikajú 31. decembra 2009…“. V ods. 4 sa uvádza: Práva konať 
štátne skúšky v študijných odboroch magisterského a inžinierskeho štúdia, rigorózne skúšky a obha-
joby rigoróznych prác priznané podľa doterajších predpisov do nadobudnutia účinnosti tohto zákona 
zanikajú 31. decembra 2011…“. 

Študenti, ktorí ešte študujú v sústave študijných odborov, budú hodnotení a klasifikovaní podľa čl. 
3 až 5 tejto smernice. Táto časť smernice vychádza zo zásad uvedených v Študijnom a skúšobnom po-
riadku bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorý Akademický 
senát STU schválil 17. decembra 1996 ako prílohu Štatútu SjF STU. 

Čl. 3 
Hodnotenie skúšok a klasifikovaných zápočtov 

3.1 Výsledky skúšok a klasifikovaných zápočtov sa hodnotia známkami podľa nasledujúcej klasifi-
kačnej stupnice: 

  
Klasifikačný stupeň Koeficient bodového 

hodnotenia (KBH) 
výborne 4 
výborne m 3,5 
veľmi dobre 3 
veľmi dobre m 2,5 
dobre 2 
dobre m 1,5 
nevyhovel 0 

 
3.2 Kvantitatívne hodnotenie študijných výsledkov (bodový študijný priemer - BŠP) za jednotlivé 

ročníky, ako aj za celé štúdium, sa vykoná pomocou váženého aritmetického priemeru podľa 
nasledujúceho vzťahu: 
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 kde i označuje i-tý predmet zo súboru n uzavretých predmetov typu P (povinné), PV (povinne 

voliteľné) a V (voliteľné) v hodnotenom období. Predmety, ktoré nie sú hodnotené známkou, sa 
do výpočtu nezahŕňajú. 

Čl. 4 
Priebeh štátnej skúšky bakalárskeho a inžinierskeho štúdia 

4.1 Štátna skúška je verejná. 
4.2 Priebeh štátnej skúšky riadi a za činnosť komisie zodpovedá predseda komisie. 
4.3 Štátnu skúšku možno konať za prítomnosti predsedu a najmenej ďalších dvoch členov komisie. 
4.4 Štátna skúška sa začína obhajobou záverečnej práce. Pri obhajobe sa študent vyjadrí k pripo-

mienkam uvedeným v posudkoch vedúceho a oponenta a odpovie na ďalšie otázky členov ko-
misie. 

4.5 Po obhajobe sa koná ústna skúška z dvoch/troch profilujúcich predmetov (okruhov predme-
tov) študijného odboru. Komisia poskytne študentovi primeraný čas na prípravu odpovede na 
zadané otázky. 
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4.6 Štátna skúška sa koná zásadne v jednom dni. 
4.7 O priebehu a výsledkoch štátnej skúšky sa vyhotoví zápis, ktorý podpíše predseda a ďalší prí-

tomní členovia komisie. 

Čl. 5 
Klasifikácia štátnej skúšky 

5.1 Jednotlivé časti štátnej skúšky sa klasifikujú týmito známkami: výborne - (1), veľmi dobre - (2), 
dobre - (3), nevyhovel - (4). 

5.2 Obhajobu záverečnej práce komisia klasifikuje jednou známkou s prihliadnutím na jej klasifiká-
ciu vedúcim a oponentom. 

5.3 Ústna skúška sa hodnotí známkami z každého predmetu/okruhu zvlášť. 
5.4 Študent, ktorého záverečná práca bola klasifikovaná výborne a ktorý získal z ústnej skúšky zo 

všetkých predmetov hodnotenie výborne alebo iba v jednom predmete hodnotenie veľmi dobre, 
vykonal štátnu skúšku s vyznamenaním. Ak bol v niektorej časti štátnej skúšky hodnotený klasi-
fikačným stupňom nevyhovel, je celkový výsledok štátnej skúšky nevyhovel. V ostatných prípa-
doch je celkový výsledok štátnej skúšky vyhovel. 

5.5 O hodnotení jednotlivých častí štátnej skúšky, ako aj o klasifikácii celkového výsledku štátnej 
skúšky, rozhoduje komisia hlasovaním na neverejnom zasadnutí v deň konania štátnej skúšky. 
Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. Rozhodnutie komisie vyhlási predseda 
verejne v deň konania štátnej skúšky. 

5.6 Celkový výsledok štúdia sa hodnotí podľa dosiahnutého bodového študijného priemeru (váže-
ného študijného priemeru) v súlade so smernicou rektora STU. 

5.7 Ak študent ani v náhradnom termíne neodovzdal záverečnú prácu alebo v určenom termíne 
neprišiel na štátnu skúšku a neodovzdanie záverečnej práce alebo neúčasť do piatich pracov-
ných dní po určenom termíne neospravedlnil, klasifikuje sa známkou nevyhovel. Predseda ko-
misie môže študenta ospravedlniť len z vážnych, najmä zdravotných dôvodov. V osobitne odô-
vodnených prípadoch môže dekan fakulty študentovi ospravedlniť neodovzdanie záverečnej 
práce alebo neúčasť na štátnej skúške aj po uplynutí piatich dní. 

5.8 Ak záverečnú prácu klasifikoval vedúci záverečnej práce aj oponent známkou nedostatočne, 
nemôže byť pripustená na obhajobu a študent ju musí prepracovať. 

 
 
 

 
Bratislava, 23. septembra 2008 
 
 
 doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v.r. 
 dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave 


