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METODICKÝ POKYN  
K HODNOTENIU ŠTÁTNYCH SKÚŠOK  

NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH  
 (ktorým sa dopĺňajú a vysvetľujú ustanovenia § 18 Študijného poriadku TUKE) 
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Metodický pokyn 
k hodnoteniu štátnych skúšok na Technickej univerzite v Košiciach 

(ktorým sa dopĺňajú a vysvetľujú ustanovenia § 18 Študijného poriadku TUKE) 

1. Každý študijný program na TUKE musí ako jednu z podmienok na jeho úspešné absolvovanie 
obsahovať vykonanie jednej alebo viacerých štátnych skúšok. Štátne skúšky na TUKE 
v závislosti od akreditácie príslušného študijného programu môžu pozostávať z: 

a) obhajoby záverečnej práce (bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej), ktorá je 
povinná pre každý študijný program 1. Záverečná práca spolu s jej obhajobou tvorí 
jeden predmet. 

b) štátnych skúšok z predmetov (jedného alebo viacerých) resp. odbornej rozpravy 
v rámci jedného alebo viacerých predmetov, ktoré sú povinné pre inžinierske, 
magisterské a doktorandské študijné programy a odporúčajú sa pre bakalárske 
študijné programy. 

 
2. Hodnotenie predmetu „Záverečná práca“: 

a) Predmet „Záverečná práca sa hodnotí v súlade s klasifikačnou stupnicou podľa § 14, 
ods. 8 Študijného poriadku TUKE (ďalej len „ŠP TUKE“). 

b) Študent úspešne absolvuje predmet „Záverečná práca", ak získa výsledné 
hodnotenie z obhajoby záverečnej práce aspoň E - 51%.  

c) Výsledné hodnotenie predmetu „Záverečná práca“ udeľuje skúšobná komisia 
na vykonanie štátnych skúšok po zvážení posudkov vedúceho a oponenta záverečnej 
práce a hodnotenia samotnou komisiou. 

 
3. Hodnotenie štátnych skúšok z predmetov: 

a) Každá štátna skúška z predmetu sa hodnotí v súlade s klasifikačnou stupnicou podľa 
§ 14, ods. 8 ŠP TUKE. 

b) Študent úspešne absolvuje štátnu skúšku z predmetu, ak získa percentuálne 
hodnotenie aspoň E - 51%. 

c) Pre hodnotenie celkového výsledku štúdia (bod 6) sa použije - v súlade s príslušným 
študijným programom - priemer zo štátnych skúšok z predmetov, ktorý sa vypočíta 
ako aritmetický priemer percentuálnych hodnotení jednotlivých štátnych skúšok 
z predmetov.  

 
4. Celkové hodnotenie štátnej skúšky / štátnych skúšok: 

a) Celkové hodnotenie štátnej skúšky / štátnych skúšok je buď „prospel“, alebo 
„neprospel“. 

b) Celkové hodnotenie štátnej skúšky / štátnych skúšok „prospel“ dosiahne študent, 
ktorý úspešne absolvoval všetky štátne skúšky predpísané príslušným študijným 
programom, splnil tak podmienky pre riadne skončenie štúdia (§ 65 ods. 1 zákona) 
a vydá sa mu diplom, vysvedčenie o štátnych skúškach a dodatok k diplomu (§ 65 
ods. 3 a § 68 zákona). 

c) Celkové hodnotenie štátnej skúšky / štátnych skúšok „neprospel“ dosiahne študent, 
ktorý neabsolvoval niektorú zo štátnych skúšok podľa bodu 1. 

 
5. Hodnotenie celkového výsledku štúdia je (§ 18, ods. 25 ŠP TUKE): 

a) prospel s vyznamenaním, 
b) prospel, 
c) neprospel. 

 
6. Celkovým výsledkom štúdia „prospel s vyznamenaním“ sa hodnotí študent, ktorý dosiahol 

(§ 18, ods. 26 ŠP TUKE): 
a) hodnotenie z predmetu „Záverečná práca“ (podľa bodu 2) „A - výborne“, 
b) priemer zo štátnych skúšok z predmetov, resp. odbornej rozpravy podľa § 18 ods. 1 

písm. b) ŠP TUKE 91 a viac % (v súlade s § 25 ods. 1 ŠP TUKE, resp. 

                                                 
1 Záverečná práca je súčasť štúdia študijného programu a spolu s jej obhajobou patrí medzi štátne skúšky (§ 51 ods. 3 zákona). 
Záverečná práca musí byť dostatočne rozsiahla (aj v kreditovom vyjadrení – Kritérium KSP-B5 podľa Nariadenia Vlády SR č. 
104 o AK). Spôsob hodnotenia ŠS, osobitne obhajoby záverečnej práce, musí byť uvedený v akreditačnom spise (Nariadenie 
Vlády SR č. 558 o AK. Príloha č. 2). 
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s akreditačným spisom príslušného študijného programu je v kompetencii rektora 
alebo dekana rozhodnúť, či musí byť každá štátna skúška z predmetov hodnotená 
„A - výborne”, alebo postačuje priemer zo štátnych skúšok z predmetov 91 a viac %), 

c) vážený študijný priemer za celé štúdium vypočítaný podľa § 14 ods. 13 ŠP TUKE bez 
predmetu „Záverečná práca“, štátnych skúšok z predmetov, resp. odbornej rozpravy 
91 a viac %. 

 
7. Celkovým výsledkom štúdia „neprospel“ sa hodnotí študent, ktorý v priebehu štúdia 

príslušného študijného programu nesplnil všetky podmienky na jeho riadne skončenie vrátane 
štátnych skúšok. 

 
8. Dosiahnuté výsledky zo štátnych skúšok sa zapisujú do príslušných častí Zápisu o štátnych 

skúškach. 
 
9. Ak bol študent neúspešný na riadnom termíne štátnych skúšok, môže v súlade s § 18, ods. 12 

ŠP TUKE vykonať štátnu skúšku v opravnom termíne. 
 
10. Ak bol študent neúspešný na opravnom termíne štátnych skúšok, postupuje sa v súlade 

s § 18, ods. 14 ŠP TUKE (študent je zo štúdia vylúčený a vydá sa mu výpis výsledkov štúdia). 
 
11. Ak je hodnotenie predmetu „Záverečná práca“ na riadnom termíne štátnych skúšok „FX“, 

komisia na vykonanie štátnych skúšok do Zápisu o štátnych skúškach na strane 2 v bode 2a) 
uvedie svoje rozhodnutie o spôsobe opravy na opravnom termíne štátnych skúšok (nová 
obhajoba existujúcej práce, obhajoba prepracovanej práce, obhajoba práce na novú tému). 

 
12. Ak študent neabsolvoval úspešne niektorú štátnu skúšku z predmetu v riadnom termíne, 

v opravnom termíne štátnych skúšok študent opravuje len túto štátnu skúšku. 
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PRÍKLADY HODNOTENIA ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 

Príklad 1. 
Študent absolvoval štátnu skúšku s týmito výsledkami: 

I. Celkové hodnotenie 
predmetu „Záverečná 
práca“: 

II. Hodnotenie štátnej skúšky 
z predmetov, resp. odbornej 
rozpravy: 

III. Vážený študijný priemer za 
celé obdobie štúdia (bez 
predmetu ZP a predmetov štátnej 
skúšky, resp. odbornej rozpravy) 

A - 92 %  
Predmet 1 = A - 97 %   
Predmet 2 = A - 98 %   
Predmet 3 = C - 79 %   

91,08 % 

 Priemer z hodnotení štátnych skúšok 
z predmetov, resp. odbornej 
rozpravy: 91,33 % 

 

Celkové hodnotenie štátnej skúšky: Prospel  
Celkové hodnotenie výsledku štúdia: Prospel s vyznamenaním 
 
Príklad 2. 
Študent absolvoval štátnu skúšku s týmito výsledkami: 

I. Celkové hodnotenie 
predmetu „Záverečná 
práca“: 

II. Hodnotenie štátnej skúšky 
z predmetov, resp. odbornej 
rozpravy: 

III. Vážený študijný priemer za 
celé obdobie štúdia (bez 
predmetu ZP a predmetov štátnej 
skúšky, resp. odbornej rozpravy) 

A - 92 %  
Predmet 1, resp. odborná rozprava =    
A - 91 %   

91,08 % 

 Priemer z hodnotení štátnych skúšok 
z predmetov, resp. odbornej 
rozpravy: 91 % 

 

Celkové hodnotenie štátnej skúšky: Prospel 
Celkové hodnotenie výsledku štúdia: Prospel s vyznamenaním 
 
Príklad 3. 
Študent absolvoval štátnu skúšku s týmito výsledkami: 

I. Celkové hodnotenie 
predmetu „Záverečná 
práca“: 

II. Hodnotenie štátnej skúšky 
z predmetov, resp. odbornej 
rozpravy: 

III. Vážený študijný priemer za 
celé obdobie štúdia (bez 
predmetu ZP a predmetov štátnej 
skúšky, resp. odbornej rozpravy) 

A - 92 %  
Predmet 1 = A - 97 %   
Predmet 2 = A - 98 %   
Predmet 3 = C - 76 %   

88,09 % 

 Priemer z hodnotení štátnych skúšok 
z predmetov, resp. odbornej 
rozpravy: 90,33 % 

 

Celkové hodnotenie štátnej skúšky: Prospel 
Celkové hodnotenie výsledku štúdia: Prospel 
 
Príklad 4. 
Študent absolvoval štátnu skúšku s týmito výsledkami: 

I. Celkové hodnotenie 
predmetu „Záverečná 
práca“: 

II. Hodnotenie štátnej skúšky 
z predmetov, resp. odbornej 
rozpravy: 

III. Vážený študijný priemer za 
celé obdobie štúdia (bez 
predmetu ZP a predmetov štátnej 
skúšky, resp. odbornej rozpravy) 

B - 88 %  
Predmet 1 = A - 95 %   
Predmet 2 = B - 88 % 

88,09 % 

 Priemer z hodnotení štátnych skúšok 
z predmetov, resp. odbornej 
rozpravy: 91,5 % 

 

Celkové hodnotenie štátnej skúšky: Prospel 
Celkové hodnotenie výsledku štúdia: Prospel 
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Príklad 5. 
Študent absolvoval štátnu skúšku s týmito výsledkami: 

I. Celkové hodnotenie 
predmetu „Záverečná 
práca“: 

II. Hodnotenie štátnej skúšky 
z predmetov, resp. odbornej 
rozpravy: 

III. Vážený študijný priemer za 
celé obdobie štúdia (bez 
predmetu ZP a predmetov štátnej 
skúšky, resp. odbornej rozpravy) 

C- 78 % 
Predmet 1 = B - 87 %   
Predmet 2 = A - 94 % 

91,09 % 

 Priemer z hodnotení štátnych skúšok 
z predmetov, resp. odbornej 
rozpravy: 90,5 % 

 

Celkové hodnotenie štátnej skúšky: Prospel 
Celkové hodnotenie výsledku štúdia: Prospel 
 
Príklad 6. 
Študent absolvoval štátnu skúšku s týmito výsledkami: 

I. Celkové hodnotenie 
predmetu „Záverečná 
práca“: 

II. Hodnotenie štátnej skúšky 
z predmetov, resp. odbornej 
rozpravy: 

III. Vážený študijný priemer za 
celé obdobie štúdia (bez 
predmetu ZP a predmetov štátnej 
skúšky, resp. odbornej rozpravy) 

A - 92 %  
Predmet 1, resp. odborná rozprava =    
B - 83 %  

92,09 % 

 Priemer z hodnotení štátnych skúšok 
z predmetov, resp. odbornej 
rozpravy: 83 % 

 

Celkové hodnotenie štátnej skúšky: Prospel 
Celkové hodnotenie výsledku štúdia: Prospel 
 
Príklad 7. 
Študent absolvoval štátnu skúšku s týmito výsledkami: 

I. Celkové hodnotenie 
predmetu „Záverečná 
práca“: 

II. Hodnotenie štátnej skúšky 
z predmetov, resp. odbornej 
rozpravy: 

III. Vážený študijný priemer za 
celé obdobie štúdia (bez 
predmetu ZP a predmetov štátnej 
skúšky, resp. odbornej rozpravy) 

A - 92 %  
Predmet 1 = D - 62 %   
Predmet 2 = E - 58 %   
Predmet 3 = FX - 41 %   

88,09 % 

 Priemer z hodnotení štátnych skúšok 
z predmetov, resp. odbornej 
rozpravy: - 

 

Celkové hodnotenie štátnej skúšky:  Neprospel 
Celkové hodnotenie výsledku štúdia: Neprospel 
 
Príklad 8. 
Študent absolvoval štátnu skúšku s týmito výsledkami: 

I. Celkové hodnotenie 
predmetu „Záverečná 
práca“: 

II. Hodnotenie štátnej skúšky 
z predmetov, resp. odbornej 
rozpravy: 

III. Vážený študijný priemer za 
celé obdobie štúdia (bez 
predmetu ZP a predmetov štátnej 
skúšky, resp. odbornej rozpravy) 

FX – 43 % 
Predmet 1 = D - 62 %   
Predmet 2 = E - 52 % 

91,09 % 

 Priemer z hodnotení štátnych skúšok 
z predmetov, resp. odbornej 
rozpravy: 57 % 

 

Celkové hodnotenie štátnej skúšky:  Neprospel 
Celkové hodnotenie výsledku štúdia: Neprospel 
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Príklad 9. 
Študent absolvoval štátne skúšky s týmito výsledkami: 

I. Celkové hodnotenie 
predmetu „Záverečná 
práca“: 

II. Hodnotenie štátnej skúšky 
z predmetov, resp. odbornej 
rozpravy: 

III. Vážený študijný priemer za 
celé obdobie štúdia (bez 
predmetu ZP a predmetov štátnej 
skúšky, resp. odbornej rozpravy) 

FX – 45 % 
Predmet 1, resp. odborná rozprava =  
FX - 41 %   

91,09 % 

 Priemer z hodnotení štátnych skúšok 
z predmetov, resp. odbornej 
rozpravy: - 

 

Celkové hodnotenie štátnej skúšky:  Neprospel 
Celkové hodnotenie výsledku štúdia: Neprospel 
 


