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Pokyn dekana č. 1/2008 
 
 

ŠTÁTNE SKÚŠKY  
V BAKALÁRSKOM A INŽINIERSKOM ŠTÚDIU  

 
1. Príprava a realizácia štátnych skúšok sa uskutočňuje v súlade s platnou legislatívou: 

Zákon 131/2002 Z. z., Štatút TU, Študijný poriadok, OS/TUKE/H1/01 – Vzdelávanie. 
 

2. Bakalárske štúdium, 1. stupeň štúdia 
Štúdium končí štátnou skúškou, ktorou je obhajoba záverečnej (bakalárskej) práce, pri ktorej 
študent preukáže schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky, ako aj 
schopnosť ich používať. Štátna skúška má nasledujúci priebeh:  

• predstavenie študenta tajomníkom komisie, 
• prezentácia záverečnej práce študentom1, 
• posudky, odpovede na otázky2, 
• odborná rozprava k téme záverečnej práce v kontexte odboru.  

 
3. Inžinierske štúdium, 2. stupeň štúdia 

Štúdium končí štátnou skúškou, pri ktorej študent preukáže schopnosť samostatne získavať 
teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy, ako aj schopnosť ich tvorivo 
uplatňovať a používať. Štátna skúška pozostáva z dvoch častí v uvedenom poradí: 

a) obhajoba záverečnej práce (diplomovej),  
• predstavenie študenta tajomníkom komisie, 
• prezentácia záverečnej práce študentom3, 
• posudky, odpovede na otázky4, 
• odborná rozprava k téme záverečnej práce v kontexte odboru.  

b)  skúška z jedného štátnicového predmetu s názvom Hlavné poznatky študijného odboru 
<názov odboru> a ich využitie. Prebieha formou odbornej rozpravy ku otázke, príp. otázkam 
z pridelenej témy z okruhu tém z hlavných poznatkov študijného odboru, najmä v kontexte 
záverečnej práce. Okruh témy je pridelený študentovi súčasne5 s definitívnym zadaním 
záverečnej práce vedúcim katedry garantujúcej program. Okruh témy je vytvorený na základe 
obsahu jedného alebo viacerých absolvovaných povinných alebo povinne voliteľných 
predmetov programu, príp. odboru6. 

 
4. Oznámenie výsledku štátnej skúšky študentovi sa vykonáva v jednotlivých komisiách ihneď po 

štátnej skúške. Predseda komisie v mene komisie oznámi študentovi či prospel alebo neprospel. 
V prípade, že prospel, oznámi mu aj hodnotenie. 

 
5. Dekan stanovuje náhradný riadny, opravný termín a náhradný opravný termín až po podaní 

žiadosti študenta o takýto termín prostredníctvom vedúceho vedecko-pedagogického pracoviska. 
Žiadosť je potrebné podať do jedného týždňa od predchádzajúceho neabsolvovaného alebo 
neúspešne absolvovaného termínu štátnej skúšky. 

 
6. Týmto pokynom sa ruší Pokyn dekana č. 3/2007. 
 

                                                           
1 Odporúčaná dĺžka trvania 15 minút.  
2 Vedúci práce a recenzent prečítajú svoj posudok. V ich neprítomnosti ich prečíta tajomník alebo  člen komisie poverený predsedom komisie. Študent sa   

vyjadrí k posudkom, odpovedá na otázky v nich, prípadne na ďalšie otázky vedúceho práce a recenzenta. 
3 Odporúčaná dĺžka trvania 15 minút.  
4 Ako poznámka 2. 
5 V akademickom roku 2007/2008 je téma pridelená študentovi pri odovzdávaní záverečnej práce. 
6 Počet otázok z jedného tematického okruhu je maximálne 10. Okruhy tém s otázkami a pridelená téma študentovi sú k dispozícii členom komisie.  


