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Harmonogram, priebeh štátnych skúšok na prvom stupni štúdia 
 
Priebeh štátnej skúšky: 
 
Štátne skúšky budú prebiehať v termíne 6/6/2016 – 10/6/2016 od 8,00 hod. Študenti sa 
stretnú pred miestnosťou konania štátnych skúšok o 7,30 hod. Každý študent si prinesie na 
obhajobu svoju záverečnú prácu. 
 
Štátnu skúšku riadi predseda komisie. Štátna skúška sa skladá z týchto častí: 

1. obhajoba záverečnej práce 
2. 1. okruh odborných predmetov 
3. 2. okruh odborných predmetov 

Poradie určuje predseda komisie 
 

Pri hodnotení jednotlivých častí štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce sa používa 
táto klasifikačná stupnica: A – výborne (1), B – veľmi dobre (1,5), C – dobre (2), D – 
uspokojivo (2,5), E – dostatočne (3), FX – nedostatočne (4)  
 
Okruhy odborných predmetov: 

V AIS sú zverejnené aj posudky vedúceho a oponenta záverečnej práce 
s otázkami na ktoré je potrebné si pripraviť odpovede vopred. 

Otázky, resp. tézy k jednotlivým predmetom, ktoré sú obsahom štátnej skúšky sú 
zverejnené na www.fhi.sk. 

Každá časť sa hodnotí samostatne klasifikačnou stupnicou. Ak komisia hodnotí 
niektorú časť štátnej skúšky známkou „FX – nedostatočne – 4“, študent nevyhovel na štátnej 
skúške a môže danú časť štátnej skúšky opakovať a to iba raz. V prípade opakovanej 
neúspešnosti sa štúdium ukončuje pre nesplnenie podmienok študijného programu. 
 
Obhajoba záverečnej práce:  

Študent v úvode prednesie autoreferát (zhrnie cieľ práce, dosiahnuté výsledky), 
odpovie na otázky, ktoré mu boli položené v posudku oponenta záverečnej práce a na otázky, 
ktoré vyplynú z diskusie. 

Výsledné hodnotenie obhajoby záverečnej práce vychádza z hodnotení: stanovisko 
vedúceho záverečnej práce + stanovisko oponenta záverečnej práce + obhajoba. V prípade, že 
konečné hodnotenie je iné ako priemerná hodnota, predseda komisie doplní hodnotenie 
o písomné stanovisko k výslednému hodnoteniu.  

Ak komisia zníži hodnotenie vedúceho záverečnej práce a oponenta o 2 stupne, 
prípadne hodnotí výsledok obhajoby známkou FX – nevyhovel, predloží písomné 
stanovisko v ktorom uvedie z akého dôvodu bol študent takto ohodnotený (napr. nie je 
autorom práce a pod.). Študent si do 15 dní po neúspešnej obhajobe vyberie novú tému 
záverečnej práce. Prácu je nutné obhájiť v čase tak, aby štúdium nepresiahlo štandardnú 
dĺžku o viac ako dva roky. 
 
Celkový výsledok štátnych skúšok sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta a stanoví sa ako 
priemer známok z jednotlivých častí takto: 
A – výborne – 1 – priemer do 1,25 vrátane, 
B – veľmi dobre – 1, 5 – priemer od 1,26 do 1,75 vrátane, 
C – dobre – 2 – priemer od 1,76 do 2,25 vrátane, 
D – uspokojivo – 2, 5 – priemer od 2,26 do 2,75 vrátane, 
E – dostatočne – 3 – priemer od 2,76 do 3,00 vrátane. 
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Študent, ktorý bol z niektorej časti štátnej skúšky hodnotený známkou „FX – 
nedostatočne – 4“, a ktorý neabsolvuje opravný termín štátnej skúšky alebo jej časti do konca 
príslušného akademického roka, je povinný sa zapísať do ďalšieho roka štúdia. Ďalší rok 
štúdia za účelom vykonania štátnej skúšky sa započítava do celkovej doby štúdia v 
príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania. Štátnu skúšku alebo jej časti musí študent 
absolvovať tak, aby poslednú časť štátnej skúšky vrátane prípadného opravného termínu 
vykonal najneskôr v termíne, ktorým neprekročí štandardnú dĺžku štúdia v príslušnom stupni 
vysokoškolského vzdelávania viac ako o dva akademické roky. 
 
Celkový výsledok štúdia sa stanoví takto: 

a) Prospel s vyznamenaním – ak študent počas celého štúdia dosiahol vážený študijný 
priemer do 1,50 vrátane a ak celkový výsledok štátnej skúšky bol hodnotený známkou 
výborne = 1 a ak žiadna časť štátnej skúšky nebola vykonaná v opravnom termíne. 

b) prospel – ak študent vyhovel zo všetkých častí štátnej skúšky, ale nesplnil všetky 
podmienky podľa bodu a), 

c) ak študent nevyhovel z niektorej časti štátnej skúšky, prípadne ju neabsolvoval, 
celkové hodnotenie sa neuvádza. 

Po vykonaní štátnej skúšky je nutné, aby sa študenti zastavili sa na študijnom oddelení 
u svojej študijnej referentky. 
 
Opravný termín a náhradný termín:  

Na opravný, resp. náhradný termín, ktorý sa koná alebo v auguste 2016, sa študent 
musí prihlásiť cez AIS, podať si prihlášku na obhajobu záverečnej práce, ak ju neodovzdal 
v riadnom termíne.  

Rozdelenie študentov – Zoznam študentov pridelených do jednotlivých komisií (s 
uvedením čísla komisie), je zverejnený v AIS, kde každý študent zistí dátum a číslo komisie, 
kam je zadelený - najneskôr dva dni pred začiatkom konania štátnic. Členovia komisií sa 
nezverejňujú. Rozpis študentov bude v deň štátnic na príslušných miestnostiach: 

 
Študijný program Dátum  Miestnosť 
Účtovníctvo 6.-7.6.2016 Zasadačka KÚA 

A7.04 
A7.05 
A7.07 
A7.12 
A7.13 
A7.15 
A8.12 

Manažérske rozhodovanie 9.6.-10.6.2016 Zasadačka KMA 
Zasadačka KOVE 
A8.12 
A8.04 

Hospodárska informatika 7.-9.6.2016 A8.04 
A8.05 
A8.12 

Akékoľvek pripomienky, námety, návrhy – prosím zaslať na 
zuzana.kubascikova@euba.sk  

 
 
 

Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD. 
prodekanka pre vzdelávanie 


