
Metodické usmernenie ku štátnym skúškam (ŠS), obhajobám záverečných prác na prvom a druhom 

stupni štúdia a opravným termínom skúšok  v termíne od 17. do 31. augusta 2020 

 

Vzhľadom na aktuálnu zdravotnú situáciu, neutíchajúce riziká v súvislosti so šírením ochorenia 

COVID-19 veľmi dôrazne odporúčame využiť pri augustových opravných termínoch skúšok, štátnych 

skúšok, obhajob záverečných prác na bakalárskom a magisterskom stupni DIŠTANČNÚ metódu, na 

ktorú majú všetci študenti nárok. V odôvodnených prípadoch a po vzájomnej dohode medzi študentom 

a skúšajúcim (komisiou sa skúšanie) môže uskutočniť aj prezenčnou alebo kombinovanou metódou. 

Upozorňujeme všetkých pedagógov a študentov, že v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie 

môže dekan fakulty zakázať uskutočnenie skúšok, štátnych skúšok a obhajob záverečných prác 

prezenčnou metódou. 

 

Opravné termíny skúšok v auguste 

Na opravné termíny skúšok je stanovený termín od 17. do 31. augusta 2020. Odporúčame využiť 

hlavne dištančnú metódu, po vzájomnej dohode skúšajúceho a študenta je povolená aj prezenčná 

metóda pri dodržaní všetkých hygienických opatrení, vrátane použitia rúška. V tom čase bude otvorený 

AIS2, je nutné, aby ste hodnotenia hneď po skúške zapisovali do AISu z dôvodu ukončenia AR. ŠO musí 

ešte pred zápisom študenta do ďalšieho ročníka skontrolovať splnenie jeho študijných povinností. 

Netýka sa to predmetov, ktoré sa po dohode na odborných sekciách budú realizovať v septembri pred 

začatím nového AR 2020-21. Organizácia a časový harmonogram týchto predmetov je plne 

v kompetencii vyučujúcich. Po absolvovaní predmetu pošlú vyučujúci obratom zoznam študentov, 

ktorí predmet absolvovali na ŠO príslušnej študijnej referentke aj s príslušným hodnotením každého 

študenta. Referentka zapíše hodnotenia do AISu. 

 

Poverení pracovníci katedry prinesú za celé pracovisko na študijné oddelenie podpísané hodnotiace 

výkazy (hárky) za letný semester až po ukončení všetkých predmetov, vrátane posunutých 

septembrových predmetov, ktoré sa neprenášajú do ďalšieho AR. 

 

Obhajoby bakalárskych prác 

Pre augustový termín obhajoby bakalárskej práce, stanovený v období od 17. do 31. augusta 2020, je 

termín odovzdania bakalárskej práce a prihlásenia sa na štátnu skúšku do 27. júla . Augustový termín 

je opravným termínom pre študentov bakalárskeho štúdia, ktorí boli neúspešní počas júnového 

riadneho termínu. Podmienkou absolvovania opravného termínu je splnenie všetkých študijných 

povinností študijného programu do riadneho (júnového) termínu štátnej skúšky, to znamená 

absolvovanie všetkých povinných predmetov s hodnotením lepším ako FX a splnením počtu kreditov 

pre ukončenie bakalárskeho štúdia okrem obhajoby bakalárskej práce. 

 

Obhajoby diplomových prác a štátne záverečné skúšky 

Študenti magisterského štúdia môžu po dohode s vedúcim diplomovej práce a vedúcim pracoviska 

využiť augustový termín obhajoby záverečnej práce a štátnych skúšok ako riadny termín. Pre augustový 

termín obhajoby diplomovej práce a štátnej skúšky magisterského štúdia, stanovený v období od 17. 

do 31. augusta 2020, je termín odovzdania diplomovej práce a prihlásenia sa na štátne skúšky do 27. 

júla 2020. Augustový termín obhajoby diplomovej práce a štátnej skúšky je zároveň opravným 

termínom pre študentov magisterského štúdia, ktorí boli neúspešní počas júnového riadneho termínu.  

 



Pre bakalárske aj diplomové práce platí:  

Obe licenčné zmluvy vytlačí končiaci študent dvakrát, podpíše ich a obratom pošle poštou na študijné 

oddelenie (alebo osobne doručí prostredníctvom podateľne), pokiaľ bude obhajoba prebiehať 

dištančne. Po ukončení štátnych skúšok zabezpečí študijné oddelenie doručenie jedného exempláru 

každej licenčnej zmluvy podpísanej predsedom skúšobnej komisie študentovi poštou, alebo pri 

preberaní diplomu. Ak bude obhajoba prebiehať prezenčne, prinesie študent podpísané licenčné 

zmluvy na obhajobu a odovzdá ich predsedovi komisie.  

 

 

Technické zabezpečenie obhajob a štátnych skúšok dištančnou metódou 

 

Odporúčané je skúšanie prostredníctvom MS Teams. Odporúčame držať sa predchádzajúcich 

pokynov pre štátnicové komisie. 

https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/studium/2020/Metodicke_usmernenie_PriF_UK_ku_statnym_sku

skam_a_obhajobam_ZP_2020_.pdf 

 

Link pre prístup verejnosti pošlite Ing. Takácsovej na adresu ildiko.takacsova@uniba.sk minimálne 2 

dni pred termínom obhajoby a štátnej skúšky.  

 

Technické zabezpečenie obhajob a štátnych skúšok prezenčnou metódou 

 

Obhajoby a štátne skúšky budú prebiehať podľa zvyklostí jednotlivých pracovísk. Odporúčané je 

skúšanie v miestnostiach, ktoré veľkosťou umožnia zabezpečiť hygienické opatrenia. Všetci účastníci 

sú povinní počas trvania skúšky používať  rúška. 

 

Ostatné náležitosti administrácie OZP a ŠS 

 

Overenie originality. Vedúci záverečnej práce alebo predsedom komisie poverený pracovník (v prípade 

externých vedúcich záverečných prác) overí originalitu záverečnej práce cez protokoly AIS a Theses a 

vedúci záverečnej práce sa k nej jednoznačne vyjadrí vo svojom posudku. Vytlačené overenia originality 

(nemusia byť podpísané) budú priložené ku protokolom o štátnej skúške. 

Posudok vedúceho záverečnej práce. Posudok musí byť nahratý do AISu minimálne 3 pracovné dni 

pred obhajobou záverečnej práce. Podpísaný posudok zabezpečia pracoviská od interných a externých 

vedúcich záverečných prác najneskôr do termínu obhajob záverečných prác. 

Posudok oponenta. Posudok musí byť doručený študentovi a nahratý do AISu minimálne 3 pracovné 

dni pred obhajobou záverečnej práce. Podpísaný posudok zabezpečia pracoviská od interných 

a externých vedúcich záverečných prác najneskôr do termínu obhajob záverečných prác. 

Štátnicové protokoly. Skúšobná komisia má pri štátnych skúškach k dispozícii prehľad výsledkov štúdia 

študenta pripravený ŠO z AIS2, záverečnú prácu, protokoly o originalite a posudky školiteľa a oponenta 

aj s vyjadrením k protokolom o originalite. Po ukončení štátnej skúšky sa do AIS2 vkladá záznam o 

štátnej skúške obsahujúci otázky, na ktoré študent odpovedal a výsledné hodnotenie. Vytlačený zápis 

o štátnych skúškach komisia podpíše a predseda komisie zabezpečí jeho odovzdanie na ŠO najneskôr 

na ďalší deň po obhajobe a štátnych skúškach. 

Potvrdenie o ukončení štúdia. Po štátnej skúške pošle študijné oddelenie každému úspešnému 

študentovi poštou potvrdenie o ukončení štúdia. 
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