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Interné pokyny dekana k Študijnému a skúšobnému 
poriadku a k organizácii štúdia na FCHPT  

 
Čl. 1 

Organizácia štúdia 
  
1. Štúdium sa riadi Študijnými programami FCHPT. Výučba a skúšky sa časovo riadia harmonogramom 

akademického roka. 
2. Počet vyučovacích hodín v týždni, potrebných na získanie kreditov predpísaných pre príslušný 

akademický rok, nemá presiahnuť v bakalárskom štúdiu 25 hodín a v inžinierskom štúdiu 23 hodín 
priamej výučby. 

3. Jedna vyučovacia hodina trvá 60 minút (z toho 50 minút výučba a 10 minút prestávka). Prednáška 
musí byť členená tak, aby súvislá časť výkladu nepresiahla 2 vyučovacie hodiny. 

4. Výučbové dni sú pondelok až sobota. Rozvrh výučby má byť zostavený tak, aby študenti mali vo 
výučbových dňoch (okrem soboty) aspoň jeden poldeň v týždni voľný na vlastnú vedecko - 
výskumnú činnosť. 

5. Pre študentov, ktorí opakujú predmety, alebo majú zapísané predmety z vyššieho ročníka neplatí bod 
4. Študent opakujúci predmet z nižšieho ročníka, alebo študent, ktorý má zapísaný predmet z 
vyššieho ročníka a nie je študijným oddelením zaradený do študijnej skupiny s rozvrhom príslušného 
predmetu si sám hľadá vhodnú skupinu pre absolvovanie výučby. Pri začlenení takýchto študentov 
do výučby študentom pomáhajú študijní poradcovia oddelení ústavov. Ak rozvrhovo neexistuje 
možnosť absolvovania predmetu, môže požiadať do 2 týždňov od začiatku semestra o zrušenie 
zápisu, resp. o zápis iného predmetu. 

6. Pri nástupe na štúdium na FCHPT STU musí študent absolvovať vstupnú inštruktáž o BOZP, PO a 
počas štúdia opakovane sa zúčastňovať týchto školení. Pohybovať sa v priestoroch školy môžu 
študenti len počas vyučovania - podľa rozvrhu, najdlhšie však do 19.00 hodiny. Po 19.00 hodine sa 
študenti môžu zdržiavať (vo výnimočných prípadoch) len s povolením  na vstup do budovy, ktoré 
podpisuje riaditeľ ústavu a dekan fakulty. 

 
Čl. 2 

Priebeh riadneho štúdia a postup študenta v štúdiu 
 
1. Novoprijatí študenti sa zapisujú zvyčajne do 1. ročníka. Ak študent už predtým študoval na FCHPT, 

alebo inej vysokej škole podobnej špecializácie, dekan na základe žiadosti študenta posúdi možnosť 
započítania už absolvovaných predmetov. Pokiaľ študent požiada o uznanie predmetov, ktoré 
v minulosti absolvoval na FCHPT a ich ukončenie nie je staršie ako 5 rokov, predmety ukončené 
hodnotením A, B a C môže uznať študijné oddelenie podľa platných pravidiel. Uznanie všetkých 
ostatných predmetov posúdi dekan. 

2. Študent musí v štúdiu postupovať tak, aby splnil časové limity (čl. 2 ods. 1 a čl. 13  ŠP STU). 
Povolená dĺžka štúdia je určená čl. 4 ods. 6, 7, 8 a 9 (ŠP STU) a nesmie presiahnuť jeho štandardnú 
dĺžku o viac ako dva roky, vrátane konania štátnej skúšky (čl. 4 ods.  9 ŠP STU). 

3. Študent 1. ročníka bakalárskeho štúdia musí získať počas skúšobného obdobia ZS  minimálne 10 
kreditov, aby mohol pokračovať v štúdiu (čl. 15, ods. 2, ŠP STU). Do uvedeného limitu sa 
započítavajú všetky absolvované predmety ZS  príslušného akademického roku (nezapočítavajú sa 
uznané predmety). Študentovi, ktorý túto podmienku nesplní, sa štúdium ukončí. Môže sa znova 
uchádzať o štúdium v riadnom prijímacom konaní. Študent, ktorý požiadal dekana o uznanie už 
absolvovaných predmetov musí limit 10 kreditov získať z predmetov absolvovaných v ZS daného 
akademického roku.  

4. Za každý rok štúdia musí študent získať minimálne 30 kreditov (nezapočítavajú sa uznané predmety), 
aby mohol pokračovať v štúdiu. Študentovi, ktorý za daný akademický rok nezíska 30 kreditov sa 
štúdium ukončí. Výnimkou sú iba prípady, keď mal študent zapísané predmety s celkove menším 
počtom kreditov povolené dekanom (ods. 6 tohto článku) alebo študent v poslednom roku štúdia, 
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ktorý má neabsolvované študijné jednotky za menej ako 30 kreditov. V tomto prípade musí študent 
získať všetky zapísané kredity, prípadne nekreditované predmety ukončiť zápočtom. 

5. Postup študenta v štúdiu vyplýva zo získaných kreditov. Z organizačných dôvodov sú študenti 
zaradení do ročníkov.  

6. Pri zápise si musí študent zapísať všetky neukončené predmety z predchádzajúceho roku štúdia  a z 
nasledujúceho roku štúdia si pri splnení požiadaviek nadväznosti zapíše predmety tak, aby celkový 
počet kreditov vrátane opakovaných predmetov bol minimálne 30. Výnimku z podmienky minima 30 
kreditov v odôvodnených prípadoch, na žiadosť študenta, môže povoliť dekan. 

7. Ako výberový predmet si študent môže zapísať ktorýkoľvek z predmetov fakulty pri splnení 
požiadaviek nadväznosti. Absolvovaný výberový predmet nie je možné neskôr preklasifikovať za 
povinný, resp. povinne voliteľný. 

8. Ak si študent pri zápise zapíše predmety vyžadujúce nutnú nadväznosť (všeobecné a podrobné 
príslušné podmienky platné pre ten ktorý konkrétny ročník sú uvedené v učebnom pláne) nemôže 
absolvovať predmet nadväzujúci, ak neabsolvoval predmet predchádzajúci. Vo výkaze študijných 
povinností sa zápis takéhoto predmetu na žiadosť študenta ruší len v tom prípade, ak do konca 
skúšobného obdobia ZS študent vyčerpal všetky možnosti predmet absolvovať. 

9. Každý predmet sa môže opakovane zapísať iba jeden raz. 
10. Ak študent nevyhovel z výberového predmetu, zapíše si ho opakovane, alebo ho môže zmeniť. 

Zmenený predmet sa už chápe ako opakovaný. 
11. Študent si zapisuje aj predmety, ktoré sú povinnou súčasťou výučby, nehodnotia sa kreditmi a sú 

uvedené v študijných plánoch príslušných ročníkov (cudzie jazyky a telesná výchova). 
12. Študent nemôže absolvovať predmety, ktoré si nezapísal pri zápise. 
13. Pri zápise povinne voliteľných a výberových predmetov musí študent rešpektovať výsledky 

predregistrácie AIS.  Predregistrácia sa koná počas LS a v termíne určenom dekanom. 
14. Maximálny počet zapísaných kreditov za akademický rok je 90. Viac ako 70 kreditov  môže  v 

odôvodnených prípadoch na žiadosť študenta  povoliť dekan.  
 

 Čl. 3 
 Nadväznosť predmetov a podmienky absolvovania 

 
1. Ústavy a oddelenia určujú podmienky nadväznosti predmetov. Nadväznosť znamená, že pred 

konaním skúšky, alebo možnosťou navštevovať laboratórne cvičenia je nutné absolvovať 
predchádzajúci predmet. V osobitných prípadoch (po prerušení, individuálny študijný plán, iné 
špecifické dôvody) môže riaditeľ príslušného ústavu na základe žiadosti študenta prehodnotiť 
podmienky nadväznosti. 

2. Nadväznosti predmetov sú uvedené v informačných listoch, v databáze predmetov a v študijných 
programoch. 

3. Program vzdelávacej činnosti pre každý predmet zverejňuje ústav alebo oddelenie, ktoré predmet 
garantuje. Za vypracovanie a zverejnenie týchto programov zodpovedá garant predmetu. Program 
vzdelávacej činnosti obsahuje pre každý predmet najmä: 

a) časový rozvrh výučby 
b) harmonogram priebežných kontrol 
c) osnovy predmetu 
d) požiadavky ku skúške, podmienky pre udelenie zápočtov a klasifikovaných zápočtov.  

   O programe vzdelávacej činnosti informuje študentov učiteľ na prvom cvičení, alebo prednáške. 
4. Ak to časový rozvrh umožňuje, študent môže navštevovať prednášky ľubovoľného prednášajúceho. 

Skúšajúceho určuje riaditeľ ústavu alebo vedúci oddelenia. 
5. Účasť študentov na prednáškach je odporúčaná. 
6. Účasť na cvičeniach, seminároch a laboratórnych cvičeniach je povinná. 
7. Študentovi, ktorý neabsolvoval časť prác v laboratórnom cvičení učiteľ určí vykonanie týchto prác v 

náhradnom termíne, najneskôr do 2 týždňov po ukončení výučby. Náhradný termín môže určiť aj 
vedúci oddelenia. Rozsah a podmienky pre povolenie náhrady cvičenia určuje ústav alebo oddelenie. 

 



8 

 Čl. 4 
 Skúšky a opravné skúšky 

 
1. Študent má právo na dve opravné skúšky z každého predmetu. Výnimkou je ods. 3 tohto článku. 

Študent sa prihlasuje na termíny opravných skúšok vopred určené ústavom alebo oddelením , alebo 
termín určí skúšajúci po dohode so študentom. 

2. Študent, ktorý má opakovane zapísaný predmet ZS musí ho úspešne absolvovať počas skúšobného 
obdobia ZS. Študent ktorý má opakovane zapísaný predmet LS predchádzajúceho ročníka a 
organizuje sa pre tento predmet výučba v ZS musí ho absolvovať počas skúšobného obdobia ZS. V 
prípade, že študent opakuje viac predmetov, ktorých výučba sa koná v ZS, musí z nich úspešne 
ukončiť v ZS minimálne dva kreditované. Študentovi, ktorý túto podmienku nesplní, sa štúdium 
ukončí. Opakované predmety LS a prípadné zvyšné opakované predmety ZS musí študent vykonať 
do konca riadneho skúšobného obdobia LS príslušného akademického roku. 

3. Pre konanie skúšky z predmetu ZS má študent po skúšobnom období ZS celkom len dva termíny. 
4. Podľa rozhodnutia dekana umožnia ústavy a oddelenia konanie skúšok aj mimo skúšobného obdobia 

zimného semestra. Termín skúšky musí byť určený tak, aby nerušil plánovanú výučbu. 
5. Ak študent nemohol absolvovať skúšky z mimoriadne závažných a dokladovaných dôvodov počas 

skúšobného obdobia, dekan môže predĺžiť skúšobné obdobie alebo určiť individuálny študijný plán 
(čl. 14 ods. 6 ŠP STU). Náhradný termín môže určiť v prípade ochorenia len vtedy, ak hlásenie o PN 
bolo odovzdané na študijné oddelenie do 3 dní od jeho vystavenia. Pri ochorení trvajúcom viac ako 2 
týždne sa vyžaduje aj vyjadrenie posudkového lekára. 

6. Absolvovanie predmetu, ktorému sú priradené kredity sa hodnotí známkou. Známka vyjadruje stupeň 
osvojenia si vedomostí alebo zručností v súlade s cieľom predmetu uvedeným v informačnom liste 
predmetu. 

7. Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa nasledovnej klasifikačnej stupnice: 
  

Známka Číselná 
hodnota Definícia % 

úspešnosti 

A 1,0 výborne: vynikajúce výsledky len s min. 
chybami 92-100 

B 1,5 veľmi dobre: nadpriem. výsl. s menšími 
chybami 83-91 

C 2,0 dobre: vcelku dobré, priemerné výsledky 74-82 

D 2,5 uspokojivo: dobré výsl., ale vyskytujú 
sa významné chyby 65-73 

E 3,0 dostatočne: výsledky vyhovujú 
minimálnym kritériám 56-64 

FX 4,0 
nedostatočne: absolvovanie predmetu 
si vyžaduje vynaložiť ešte značné úsilie a 
množstvo práce zo strany študenta 

0-55 

 
 

 Čl. 5 
 Podmienky pre udelenie individuálneho študijného plánu 

 
1. Individuálny študijný plán možno povoliť v týchto prípadoch: 

a) ak sa študent nemôže pravidelne zúčastňovať na výučbe, alebo plniť iné študijné povinnosti pre 
dlhotrvajúcu chorobu, úraz, alebo iné vážne dôvody. 
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b) ak sa študent trvale stará o vlastné, alebo osvojené dieťa vo veku do 10 rokov, alebo ak ide o 
gravidné študentky. 

c) ak je študent vrcholovým športovcom. 
d) ak ide o študenta, ktorý preukazuje vynikajúce študijné výsledky. 

2. Pri zostavovaní individuálneho študijného plánu v prípadoch podľa ods.1., písm. a/,b/,c/, dekan 
fakulty pri zachovaní obsahu a rozsahu štúdia daného učebným plánom poskytne študentovi na jeho 
žiadosť výnimku z minimálnej študijnej povinnosti, pričom musí byť zachovaná povolená dĺžka 
štúdia. Dekan po súhlase garanta študijného programu určí osobitnú organizáciu štúdia a termíny 
ukončenia predmetov (čl. 14, ods. 6, ŠP STU). 

3. Individuálny plán podľa ods.1 písm. d/ slúži k rozšíreniu možnosti štúdia a odborného profilu 
vynikajúcich študentov v súvislosti s ich záujmami a schopnosťami. Dekan môže určiť individuálny 
študijný plán, ktorý mení rozsah a obsah štúdia oproti učebnému plánu daného študijného programu. 

 
 Čl. 6 

 Prerušenie štúdia 
 
1. Štúdium študijného programu (ŠP) možno na žiadosť študenta prerušiť. 
 
2. Prerušenie ŠP povoľuje dekan fakulty. Maximálna dĺžka prerušenie sú 2 roky. 
 
3. Štúdium možno prerušiť spravidla len po uzavretých častiach akademického roka. Prerušenie štúdia 

v 1. semestri bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia sa nepovoľuje. 
 
4. Prerušiť štúdium mimo uzavretých častí akademického roka možno z nižšie uvedených dôvodov: 

prerušenie z dôvodov materstva, prerušenie na základe odporúčania lekárskej komisie, prerušenie 
z iných, mimoriadne závažných a dokumentovaných dôvodov posúdených dekanom fakulty. 

 
5. Študent počas prerušenia zostáva evidovaný v registri študentov, ale nemá práva a povinnosti 

študenta. Študentom sa stáva odo dňa opätovného zápisu na štúdium. 
  
 

Čl. 7 
 Mimoriadne štúdium 

 
1. Mimoriadnym študentom fakulty sa stáva ten študent inej vysokej školy /fakulty/, ktorý si na FCHPT 

STU zapíše vybraný predmet, alebo skupinu predmetov z učebných plánov fakulty. 
2. Pokiaľ sa mimoriadny študent uchádza o získanie zápočtu, klasifikovaného zápočtu, alebo skúšky z 

predmetu, ktorý si zapísal, platia pre neho všetky ustanovenia skúšobného poriadku FCHPT. O jeho 
rozvrhu rozhoduje študijné oddelenie dekanátu. Rešpektuje pritom možnosti ústavov a oddelení. 

3. Podmienky, za ktorých sa takéto štúdium v daných predmetoch môže uskutočniť, určuje dekan. 
 

Čl. 8 
 Ukončenie bakalárskej časti štúdia na FCHPT 

 
1. Dekan fakulty na základe počtu študentov zapísaných v 3. ročníku a po porade s garantmi ŠP  určí 

počty tém bakalárskych prác pre jednotlivé ŠP. Počet vypísaných tém bude o 10% vyšší ako je počet 
študentov.  Témy bakalárskych prác budú zverejnené v oznamoch študijného oddelenia aj v 
oznamoch ústavov a oddelení. 

2. Tému bakalárskej práce  si môže zapísať len študent, ktorý má predpoklad v danom akademickom 
roku absolvovať štátnu skúšku na ukončenie bakalárskeho štúdia (obvykle v treťom roku štúdia). 

3. Bakalárska práca reprezentuje samostatný prístup študenta k riešeniu teoretického, alebo 
experimentálneho problému. Jej úlohou je výchova k samostatnej práci a integrácia poznatkov pri 
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riešení danej témy. Ukončená je klasifikovaným zápočtom. Téma  zohľadňuje vedomosti, ktoré 
študent mohol získať štúdiom v 1.- 5.semestri. Bakalárska práca môže byť nasledovného typu: 

a) Teoreticko - kompilačná, t. j. literárna rešerš, návrh postupu riešenia. 
b) Teoreticko - výpočtová, t. j. zadanie a riešenie zložitejšieho technologického príkladu s využitím 

výpočtovej techniky. 
c) Experimentálna - realizácia experimentov, vyhodnotenie výsledkov a diskusia . 
d) Teoreticko - experimentálna obsahujúca teoretickú časť, experiment, vyhodnotenie a diskusiu. 

4. Študent rieši zadanie bakalárskej práce pod vedením určeného vedúceho. Výsledky spracuje do 
záverečnej práce. Bakalárska práca môže nadväzovať, alebo byť súčasťou práce študenta, ktorú 
bude prezentovať v rámci ŠVOČ. 

5. Študenti odovzdajú prihlášky na vypísané témy u poverených pracovníkov ústavov a oddelení. Na 
prihláške je uvedený vážený študijný priemer a doterajšia činnosť v rámci ŠVOČ. (Vážený študijný 
priemer definuje ŠP STU, čl. 12, ods.5). Ústavy a oddelenia  pri väčšom počte záujemcov 
uprednostnia študentov, ktorí aspoň semester pracujú v rámci ŠVOČ. Ďalším kritériom je vážený 
študijný priemer. Ústavy a oddelenia oznámia mená študentov, ktorí boli zaradení do riešenia ich 
projektov.  Súčasne oznámia prípadné voľné témy bakalárskych prác. Na tieto sa študenti nezaradení 
v prvom kole prihlásia v ďalšom kole. Každému študentovi musí byť zadaná téma bakalárskej práce 
do začiatku skúšobného obdobia ZS. 

6. Študent musí odovzdať bakalársku prácu  do termínu určenému v harmonograme akademického 
roka. Učiteľ - vedúci projektu klasifikuje vypracovanie práce klasifikovaným zápočtom a vypracuje 
stručné hodnotenie bakalárskej práce pre štátnicovú komisiu. 

7. Štátne skúšky sa konajú v termínoch určených harmonogramom akademického roka. Na štátnu 
skúšku sa môže prihlásiť študent, ktorý úspešne absolvoval predmety svojho študijného programu a 
v určenom termíne odovzdal bakalársku prácu. Študent sa na štátnu skúšku prihlasuje do termínu 
určeného dekanom. Študijné oddelenie študentovi potvrdí splnenie všetkých podmienok k tejto 
skúške. 

 
Čl. 9 

 Štátna skúška na ukončenie bakalárskeho štúdia 
 
1. Skúška je ústna a koná sa pred komisiou, ktorá je minimálne štvorčlenná, vrátane predsedu komisie. 

Pozostáva z dvoch častí: 
- z obhajoby bakalárskej práce 
- zo skúšky z tematických okruhov z predmetov tvoriacich náplň predmetu štátnej skúšky. 

 
2. Predmet štátnej skúšky je jeden a pozostáva z tematických okruhov otázok z nasledujúcich 

predmetov. Sú tri skupiny predmetov: skupina a) je daná, zo skupiny b)  si študent volí okruhy otázok 
z jedného predmetu a zo skupiny  c) si študent volí okruhy otázok z jedného predmetu: 

  
 

Študijný program Názov 
štátnicového predmetu 

Skupiny predmetov tvoriacich 
štátnicový predmet 

Automatizácia, 
informatizácia a 

manažment v chémii 
a potravinárstve 

 
Základy automatizácie, 

informatizácie a manažmentu 
 
 

Principles of Automation, 
Information Egineering and 

Management 

a) 
Riadenie procesov 

b) 

1. Ekonomika a manažment podniku 
2. Integrované riadenie v procesnom 
priemysle 

c) 
1. Chemické inžinierstvo 
2. Modelovanie 
3. Podnikové financie 
4.Optimalizácia 
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Chemické 
inžinierstvo 

 
Chemické inžinierstvo 

 
 
 

Chemical Engineering 

a) 
Fyzikálna chémia 

b) 

1. Tok tekutín 
2. Prestup tepla 

c) 
1. Separačné procesy 
2. Základy reaktorového inžinierstva 
3. Environmentálne inžinierstvo 
4. Energetika 

 
Chémia a medicínska 

chémia 
 

 
Základy medicínskej chémie 

a chemickej technológie 
 
 

Principles of Medicinal 
Chemistry and Chemical 

Technology 

a) 
Chemické inžinierstvo 

b) 

1. Medicínska chémia 
2. Organická technológia a 
petrochémia 

c) 
1. Anorganická chémia 
2. Organická chémia 
3. Fyzikálna chémia 
4. Analytická chémia 

 

I) 
Chemické 

technológie 
 

II) 
Technológia 
polymérnych 

materiálov 

 
Základy chemickej 

technológie 
 
 

Principles of Chemical 
Technology 

a) 
Chemické inžinierstvo 

b) 
1. Všeobecná a anorganická 
technológia 
2. Organická technológia a 
petrochémia 

c) 
1. Anorganická chémia 
2. Organická chémia 
3. Fyzikálna chémia 
4. Analytická chémia 

Potravinárstvo 

 
 

Základy potravinárskej 
technológie 

 
 

Principles of Food Technology 
 

a) 
Chemické inžinierstvo 

b) 

1. Základy potravinárskej 
technológie 
2. Potravinárske inžinierstvo 

c) 
1. Biochémia 
2. Organická chémia 
3. Fyzikálna chémia 
4. Analytická chémia 

Biotechnológia 

 
 

Základy biotechnológie 
 
 
 

Principles of Biotechnology 

 
a) 

Chemické inžinierstvo 
b) 

1. Základy fermentačných 
technológií 
2. Potravinárske biotechnológie 
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c) 
1. Biochémia 
2. Organická chémia 
3. Fyzikálna chémia 
4. Analytická chémia 

Biotechnológia a 
potravinárska 
technológia 

 
 

Základy biotechnológie 
a potravinárskej 

technológie 
 
 
 

Fundamentals of Biotechnology 
and Food Technology 

a) 
Chemické inžinierstvo 

b) 

1. Základy fermentačných 
technológií 
2. Potravinárske suroviny 
a technológie 

c) 
1. Biochémia 
2. Mikrobiológia 
3. Fyzikálna chémia 
4. Organická chémia 

 
 

Chémia, medicínska 
chémia a chemické 

materiály 
 
 
 
 

 
 

Základy medicínskej chémie 
a chemickej technológie 

 
 

Principles of Medicinal 
Chemistry and Chemical 

Technology 

a) 
Chemické inžinierstvo 

b) 
1. Medicínska chémia 
2. Základy chemickej technológie 

c) 
1. Anorganická chémia 
2. Organická chémia 
3. Fyzikálna chémia 
4. Analytická chémia 

Výživa-kozmetika-
ochrana zdravia 

 
 

Základy výživy, kozmetiky 
a ochrany zdravia 

 
 

Fundamentals of Nutrition, 
Cosmetics and Health 

Protection 

a) 
Potravinárske inžinierstvo 

b) 
1. Základy výživy človeka 
a potravinárska  legislatíva 
2. Kozmetická chémia a technológia 

c) 
1. Biochémia 
2. Mikrobiológia potravín a kozmetiky 
3. Vybrané kapitoly z fyzikálnej chémie 
4. Vybrané kapitoly z organickej 
chémie 

 
3. Výber tematických okruhov z jednotlivých predmetov tvoriacich predmet štátnej skúšky,   ako aj 

spôsob ich skúšania určí garant ŠP s pedagogickou radou ŠP. 
 
4. Skúška sa koná na ústave alebo oddelení, kde bola vypracovaná bakalárska práca. Cieľom štátnej 

skúšky je preveriť orientovanosť študenta v problematike, z ktorej vypracoval bakalársku prácu 
a nadväzné poznatky zo základných teoretických a technologických predmetov. Hodnotenie štátnej 
skúšky pozostáva: 

- z hodnotenia bakalárskej práce vysokoškolským pracovníkom fakulty 
- z hodnotenia obhajoby bakalárskej práce skúšobnou komisiou 
- z hodnotenia odpovedí na otázky z vybraných tematických okruhov troch vybraných 

predmetov tvoriacich náplň predmetu štátnej skúšky. 
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5. Celkový výsledok štátnej skúšky: 
predmet štátnej skúšky = celkový výsledok štátnej skúšky. 
Do celkového výsledku štátnej skúšky sa nezapočítava známka z bakalárskej práce. 
Výsledná známka z predmetu štátnej skúšky sa určuje ako aritmetický priemer ohodnotenia 
odpovedí na otázky z troch tematických okruhov tvoriacich náplň predmetu  štátnej skúšky.    
Pri hodnotení sa dôsledne využíva stupnica: A, B, C, D, E, FX. Zaokrúhľovanie celkového výsledku 
ŠS sa realizuje nasledovným spôsobom:  
Pri priemernej hodnote   1,00 až 1,25 = „A“ 
       1,26 až 1,75 = „B“ 
       1,76 až 2,25 = „C“ 
       2,26 až 2,75 = „D“ 
       2,76 až 3,00 = „E“. 
Ak sa klasifikovala odpoveď z niektorého tematického okruhu známkou „nedostatočne“, celkový 
výsledok štátnej  skúšky sa klasifikuje známkou FX „nedostatočne“. 
Celkový výsledok štúdia: 
hodnotí sa podľa výsledkov skúšok, klasifikovaných   zápočtov   a  štátnej skúšky týmito 
stupňami známok: „prospel s vyznamenaním“, „prospel“ a „neprospel“. 
Študent „prospel s vyznamenaním“, ak za celé štúdium dosiahol vážený študijný priemer 1,00 - 1,50, 
štátnu skúšku absolvoval s hodnotením "A" a obhájil bakalársku prácu s hodnotením "A". 
Študent „neprospel“, ak sa klasifikovala odpoveď z predmetu štátnej skúšky, resp.  obhajoba 
bakalárskej práce známkou  FX "nedostatočne".  

 
6. Študentovi, ktorý bol na obhajobe bakalárskej práce hodnotený známku „nedostatočne“, komisia 

vráti prácu na prepracovanie. 
7. Ak študent v určenom termíne neodovzdal bakalársku prácu, alebo sa v určenom termíne nezúčastnil 

ŠS a neospravedlnil sa do 5 dní po určenom termíne skúšky, ŠS sa klasifikuje známkou 
"nedostatočne". 

8. Študent, ktorý na štátnej skúške neprospel, môže štátnu skúšku opakovať len raz. 
9. Opravná ŠS sa musí konať najneskôr do dvoch rokov odo dňa, keď mal študent konať štátnu skúšku 

v prvom určenom termíne, pričom nesmie byť prekročená povolená dĺžka štúdia. 
 

 Čl. 10 
 Voľba študijného programu inžinierskeho štúdia  

 
1. Na dvojročné inžinierske štúdium, študijný program a študijný modul sa študent bakalárskeho štúdia 

na FCHPT prihlasuje počas LS posledného roku štúdia. Ostatní uchádzači o inžinierske štúdium, ktorí 
už predtým ukončili bakalárske štúdium na FCHPT alebo inej príbuznej vysokej škole, sa prihlasujú 
do termínu určeného dekanom fakulty. 

2. Pre zaradenie študentov FCHPT na štúdium zvoleného študijného programu alebo študijného modulu 
sú hlavným kritériom dosiahnuté študijné výsledky. 

3. V prípade nerovnomerného záujmu uchádzačov o inžinierske študijné programy, resp. študijné 
moduly určí dekan fakulty limity uchádzačov prijímaných na jednotlivé študijné programy a študijné 
moduly. Limity  sú určené na základe celkového počtu študentov, možností ústavov a oddelení 
zabezpečujúcich výučbu  a spoločenskej objednávky pre absolventov daného študijného programu, 
resp. študijného modulu. 

4. Organizačne sa prihlasovanie na študijné programy a študijné moduly riadi oznamom dekana pre 
daný akademický rok.  

Čl. 11 
 Garantovanie študijného programu inžinierskeho štúdia 

 
1. Štúdium na fakulte je možné len v akreditovaných študijných programoch a zodpovedajúcich 

študijných moduloch. U mimoriadne nadaných študentov je možné rozšíriť vzdelanie formou 
individuálneho študijného plánu. 
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2. Garantovaním odbornej úrovne štúdia je poverený garant študijného programu, menovaný dekanom 
na návrh vedeckej rady. Garant študijného programu je zároveň aj predsedom pedagogickej rady 
študijného programu (PRŠO) a členom pedagogickej komisie dekana. Jeho práva a povinnosti určuje 
smernica č. 2/2006-N rektora STU. 

3. PRŠO je vytvorená z pedagógov ústavov a oddelení podieľajúcich sa na podstatnej časti výučby ŠP, 
prípadne z odborníkov z praxe. Garant študijného programu zodpovedá dekanovi za činnosť PRŠO. 

4. PRŠO hlavne: 
 - vypracováva vzorové študijné plány pre študenta odboru 
 - navrhuje študijných poradcov, ktorí pomáhajú študentovi pri voľbe predmetov. 
 
 

Čl. 12 
Zadávanie diplomových prác 

 
1. Témy diplomových prác na návrh učiteľov oddelení vypisujú v súčinnosti s garantom ŠP riaditelia 

ústavov. Špecializujú sa na potreby vedeckovýskumnej činnosti ústavy, fakulty a školy. Prihliada sa 
tiež k potrebám praxe a k riešeniu výskumných problémov vedeckých organizácií mimo vysokej 
školy. Témy diplomových prác je potrebné vypísať najneskôr do mesiaca od začiatku ZS 
diplomového ročníka. 

2. Návrh témy diplomovej práce aj s návrhom jej vedúceho, prípadne konzultanta predloží riaditeľ 
ústavu dekanovi fakulty k odsúhlaseniu. Recenzenta diplomovej práce určuje riaditeľ ústavu 
v súčinnosti s garantom ŠP. 

3. Zásady vypracovania diplomových prác, kritériá ich hodnotenia, ako aj ich ďalšie náležitosti určuje 
garant ŠP. 

4. Tému diplomovej práce pre daný akademický rok potvrdí študentovi dekan, a to až po absolvovaní 
všetkých povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov inžinierskeho štúdia. 

5. Dekan fakulty na návrh garanta ŠP v odôvodnených prípadoch môže zmeniť tému diplomovej práce. 
 

Čl. 13 
Štruktúra štátnej záverečnej skúšky (ŠZS) na ukončenie inžinierskeho štúdia 
 
1. Štátna skúška (ŠS) je ústna a koná sa pred komisiou, ktorá je minimálne štvorčlenná, vrátane 

predsedu komisie (čl. 16 ods. 7  ŠP STU). Pozostáva z dvoch častí: 
 - z obhajoby diplomovej práce 
 - skúšky zo 4 odborných predmetov, ktoré boli schválené vedeckou radou pre jednotlivé študijné 
 programy  a študijné moduly a sú uvedené v Študijných programoch FCHPT STU. 
 Obhajoba diplomovej práce patrí medzi štátne skúšky. 
 
2. Klasifikácia obhajoby DP, ako aj klasifikácia ústnych skúšok z predmetov ŠZS  sa hodnotia 

písmenami klasifikačnej stupnice podľa zákona č. 131/2002 Z. z.: A, B, C, D, E, FX. (viď čl. 4 ods. 7 
týchto pokynov). Rovnako tak posudok vedúceho a oponenta diplomovej práce. 

3. Celkový výsledok štátnej skúšky:  
Do celkového výsledku štátnej skúšky sa nezapočítava známka z diplomovej práce. 
Celkový výsledok štátnej skúšky sa určí ako aritmetický priemer číselných hodnôt známok 
predmetov ŠZS a získanej číselnej hodnote sa nakoniec pridelí zodpovedajúce písmeno klasifikačnej 
stupnice. Zaokrúhľovanie celkového výsledku ŠS sa realizuje nasledovným spôsobom:  
Pri priemernej hodnote  1,00 až 1,25 = „A“ 

        1,26 až 1,75 = „B“ 
      1,76 až 2,25 = „C“ 
      2,26 až 2,75 = „D“ 
      2,76 až 3,00 = „E“. 

Ak sa klasifikovala odpoveď z niektorého predmetu známkou FX „nedostatočne“,  celkový 
výsledok štátnej skúšky sa klasifikuje známkou FX „nedostatočne“. 
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Celkový výsledok štúdia: 
hodnotí sa podľa výsledkov skúšok, klasifikovaných   zápočtov   a  štátnej skúšky týmito 

 stupňami známok: „prospel s vyznamenaním“, „prospel“ a „neprospel“. 
Študent „prospel s vyznamenaním“, ak za celé štúdium dosiahol vážený študijný priemer  
1,00 - 1,15,  štátnu skúšku absolvoval s hodnotením "A" a obhájil diplomovú prácu s  
hodnotením  "A". 
Študent „neprospel“, ak sa klasifikovala odpoveď z niektorého predmetu, resp. obhajoba 

 diplomovej práce známkou  FX "nedostatočne".  
 
4. Študent, ktorý bol na ŠS hodnotený známkou „nedostatočne“ opakuje skúšku iba z  predmetov, z 

ktorých bol klasifikovaný známkou "nedostatočne". V prípade takejto známky z  obhajoby 
diplomovej práce komisia určí študentovi stupeň prepracovania diplomovej práce. 

5. Študent, ktorý na štátnej skúške neprospel, môže štátnu skúšku opakovať len raz. 
6. Ak študent v určenom termíne neodovzdal diplomovú prácu, alebo sa v určenom termíne nezúčastnil 

ŠZS a neospravedlnil sa do 5 dní po určenom termíne skúšky, ŠZS sa klasifikuje známkou  
"nedostatočne". 

7. Opravná ŠS sa musí konať najneskôr do dvoch rokov odo dňa, keď mal študent konať štátnu skúšku 
v prvom určenom termíne, pričom nesmie byť prekročená povolená dĺžka štúdia. 

 
Čl. 14 

 Porušenie zásad študijnej morálky 
 
1. Študentovi, ktorý sa dopustil priestupku voči študijnému a skúšobnému poriadku a bolo mu v zmysle 

disciplinárneho poriadku udelené pokarhanie, resp. podmienečné vylúčenie zo štúdia sa v danom 
roku pre účely ubytovania, resp. prijímania na odbor štúdia zvyšuje vážený študijný priemer o 10%. 

 
Čl. 15 

Zabezpečenie externej formy bakalárskeho štúdia na FCHPT  
 
1. Všetky študijné programy denného bakalárskeho štúdia sú akreditované aj pre externú formu štúdia 

a v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. je možné na ne prijímať študentov. 
2. Podľa záujmu uchádzačov o jednotlivé ŠP rozhodne dekan fakulty o tom, ktoré z nich sa otvoria 

v nasledujúcom akademickom roku. 
3. Prijatí študenti budú študovať podľa študijného plánu zostaveného na základe Študijného poriadku 

STU (čl. 3 a čl. 4).  
4. Študijný plán vychádza z nasledovných predpokladov: 

a) prednášky nie sú povinné (študijný materiál odporučí garant predmetu) 
b) semináre nahrádzajú konzultácie podľa stanoveného harmonogramu 
c) laboratórne cvičenia sú naplánované v plnej výmere  počas prázdnin alebo v skúšobnom 

období študentov dennej formy štúdia. V ostatných záležitostiach sa študenti riadia Študijným 
poriadkom STU a Internými pokynmi dekana fakulty. 
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DODATOK Č. 1 
k 

Interným pokynom dekana 
k Študijnému a skúšobnému poriadku  a k organizácii štúdia na FCHPT 

 
 

Týmto dodatkom č. 1 sa menia Interné pokyny dekana k Študijnému a skúšobnému poriadku 
a k organizácii štúdia na FCHPT STU v Bratislave v čl. 2 ods. 3 takto: 

 
 

Čl. 2 
Priebeh riadneho štúdia a postup študenta v štúdiu 

 

3. Študent 1. ročníka bakalárskeho štúdia musí získať počas skúšobného obdobia ZS  minimálne 
15 kreditov, aby mohol pokračovať v štúdiu (čl. 15, ods. 2, ŠP STU). Do uvedeného limitu sa 
započítavajú všetky absolvované predmety ZS  príslušného akademického roku (nezapočítavajú 
sa uznané predmety). Študentovi, ktorý túto podmienku nesplní, sa štúdium ukončí. Môže sa 
znova uchádzať o štúdium v riadnom prijímacom konaní. Študent, ktorý požiadal dekana o 
uznanie už absolvovaných predmetov musí limit 15 kreditov získať z predmetov absolvovaných 
v ZS daného akademického roku.  

 
 
 
 
Tento dodatok č. 1 bol schválený AS FCHPT STU v Bratislave dňa 29. 05. 2012. 
 
 
 
 doc. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.   prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. 
      predseda AS FCHPT STU,v.r.           dekan FCHPT STU,v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


