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Usmernenie k druhým opravným termínom 
  
 

V zmysle § 16 ods. 19 Študijného poriadku TU v Košiciach,  študent má právo v každom 

predmete končiacom skúškou na jeden riadny a jeden opravný termín. Dekan mu môže vo 

výnimočných prípadoch, na základe písomnej žiadosti študenta, udeliť druhý opravný termín 

v každom akademickom roku najviac z dvoch predmetov. Pre vypísanie termínov a prihlasovanie 

na skúšky platia pravidlá určené Študijným poriadkom TUKE.  

 

1. Za písomnú žiadosť o 2. opravný termín sa považuje elektronické prihlásenie žiadateľa na 

voľný termín predmetu. 

2. Povoľujem 2. opravný termín každému žiadateľovi  pri splnení nasledujúcich podmienok: 

a. žiadateľ nie je a nebol v disciplinárnom konaní, prípadne nemá iné zreteľa hodné 

podlžnosti voči TUKE (napr. školné, poplatky, ŠDaJ, knižnica, katedry), 

b. žiadateľ bol neúspešný na riadnom a na 1. opravnom termíne skúšky daného predmetu. 

c. žiadateľ nevyčerpal maximálne dva povolené druhé opravné termíny na akademický 

rok, 

d. existuje voľná kapacita na prihlásenie sa na skúšku vo vypísaných skúškových 

termínoch. Druhý opravný termín nie je nárokovateľný, t. j. študentovi nevzniká nárok 

na vypísanie ďalšieho termínu skúšky, 

3. Zoznam študentov, ktorí nespĺňajú podmienku a), je v evidencii ŠO FEI. Údaje k ostatným 

podmienkam sú evidované v IS Mais. 

4. Každý žiadateľ pozná svoje plnenie podmienok, preto sa študentom nebude oznamovať ich 

splnenie. V prípade nejasností je potrebné, aby žiadateľ osobne kontaktoval ŠO.  

5. Kontrola splnenia podmienok a) a c) sa bude uskutočňovať v pravidelných časových 

intervaloch skúškového obdobia a po jeho skončení na ŠO FEI na základe údajov 

vygenerovaných z IS Mais. Splnenie podmienok b) a d) je zabezpečené funkcionalitou IS 

Mais. 

6. Ak sa študent prihlási na voľný termín a obsadí voľnú kapacitu termínu napriek tomu, že 

nespĺňa všetky podmienky na 2. opravný termín, poruší tým študijný poriadok. Takému 

študentovi v priebehu ďalšieho štúdia v evidencii FEI dekan už nepovolí žiadny ďalší 

2. opravný termín.  

.
  

Košice, 4.11.2011 

                                                                                                             
  prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. 
              dekan FEI TU 
 

 

 

http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/legislativa-tuke-1/zakladne-vnutorne-predpisy-tuke/studijny-poriadok-tuke/2010_Studijny_poriadok_TUKE_uplne_znenie.pdf/view

