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P O R I A D O K   P R E   Š T Á T N E   S K Ú Š K Y 

na Fakulte medzinárodných vzťahov EU v Bratislave  

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Poriadok pre štátne skúšky na Fakulte medzinárodných vzťahov EU v Bratislave 

(ďalej iba „poriadok pre štátne skúšky“) upravuje v súlade príslušným článkom 

Študijného poriadku Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej iba „študijný 

poriadok“) formu a obsah štátnych skúšok na Fakulte medzinárodných vzťahov EU v 

Bratislave (ďalej len „fakulta“) pre študentov, ktorí boli prijatí na štúdium študijných 

programov na fakulte v rámci 1. a 2. stupňa štúdia. 

2. Úpravu poriadku pre štátne skúšky prerokúva a schvaľuje Akademický senát Fakulty 

medzinárodných vzťahov EU v Bratislave ako prílohu k študijnému poriadku, ktorá 

má platnosť pre Fakultu medzinárodných vzťahov EU v Bratislave.  

 

Článok 2 

Termíny štátnych skúšok a skúšobné komisie 

1. Riadne termíny na vykonanie štátnych skúšok sú súčasťou harmonogramu každého 

akademického roka a sú študentom oznámené v dostatočnom časovom horizonte, 

najmenej jeden mesiac vopred na úradnej výveske fakulty. 

2. Študent sa na príslušné predmety štátnej skúšky prostredníctvom systému AIS do 

termínu stanoveného v harmonograme pre daný akademický rok.   

3. Študent môže z vážnych, najmä zdravotných a zdokladovaných dôvodov, ospravedlniť 

svoju neúčasť na štátnej skúške najneskôr do 3 pracovných dní od určeného termínu 

konania predmetu štátnej skúšky.  

4. Ak sa študent na štátnu skúšku nedostavil a jeho účasť nebola ospravedlnená alebo ak 

od skúšky odstúpil, hodnotí sa známkou „Fx – nedostatočne“.   

5. Štátna skúška vrátane obhajoby záverečnej práce sa koná pred skúšobnou komisiou. 

Skúšobné komisie pre vykonanie štátnych skúšok a obhajoby záverečnej práce sú 

tvorené v kontexte zákona č. 131/2002 Z. z. 

6. Štátna skúška sa môže skladať z viacerých častí. Priebeh a vyhlásenie výsledkov 

štátnej skúšky alebo jej časti sú verejné. Rozhodnutie komisie o výsledkoch štátnej 

skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadnutí komisie pre štátne skúšky.   

7. Predsedu a členov komisie vymenúva dekan fakulty z radov vysokoškolských učiteľov 

vo funkciách profesorov, docentov a ďalších odborníkov schválených vedeckou radou 

príslušnej fakulty; ak ide o bakalárske študijné programy, aj z radov vysokoškolských 

učiteľov vo funkcii odborného asistenta s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. 

8. Skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok má najmenej štyroch členov. Pre 

jeden študijný program možno zriadiť viac komisií. Najmenej dvaja členovia 

skúšobnej komisie  pre štátne skúšky sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách 

profesorov alebo docentov; ak ide o bakalárske študijné programy, najmenej jeden 

vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta. 

9. Časti a jednotlivé predmety štátnej skúšky sú dané študijným programom.  Pre jeden 

študijný program možno zriadiť viac komisií pre štátne skúšky. 

10. Štátnu skúšku alebo jej časti nemožno vykonať, ak sa so študentom vedie disciplinárne 

konanie, v ktorom disciplinárna komisia navrhla sankciu - vylúčenie zo štúdia, ak 
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dekan nerozhodol uložiť miernejšiu sankciu alebo vec vrátil späť komisii, resp. ak 

rektor rozhodnutie dekana nezrušil. 

11. Opravné termíny na vykonanie štátnej skúšky možno stanoviť najneskôr po dvoch 

mesiacoch od riadneho termínu štátnej skúšky.  

12. Štátnu skúšku riadi a za činnosť komisie pre štátne skúšky zodpovedá predseda 

komisie pre štátne skúšky. 

13. Pre účely evidencie hodnotení v systéme AIS ako aj v príslušných písomných 

úradných dokumentoch menuje dekan zapisovateľa komisie pre štátne skúšky. 

 

Článok 3 

Obsah a forma štátnej skúšky na 1. stupni štúdia 

1. Absolvovanie príslušného študijného programu 1. stupňa štúdia vyžaduje, aby študent 

v priebehu tohto štúdia získal najmenej 180 kreditov predpísanou formou a absolvoval 

všetky predmety v odporúčanom učebnom pláne fakulty pre daný akademický rok. 

Spôsob absolvovania predmetov a získavania kreditov upravuje študijný poriadok. Ak 

študent získa najmenej 180 kreditov v štruktúre danej odporúčaným študijným 

plánom, vypracuje záverečnú prácu, môže sa prihlásiť na štátnu skúšku, vrátane ktorej 

musí obhájiť záverečnú prácu. 

2. Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke 

„Bc.“). 

3. Časti a jednotlivé predmety štátnej skúšky sú dané študijným programom. 

4. Najmenej mesiac pred konaním štátnych skúšok sú zverejnené tézy predmetov štátnej 

skúšky.  

5. Podmienkou pre účasť na štátnych skúškach z odborných predmetov v slovenskom 

jazyku a obhajobe záverečnej práce je absolvovanie písomnej a ústnej časti štátnej skúšky 

z predmetu Interkultúrna komunikácia a rokovania v cudzom jazyku.   

 

Článok 4 

Obsah a forma štátnej skúšky na 2. stupni štúdia 

1. Absolvovanie príslušného študijného programu 2. stupňa štúdia vyžaduje, aby študent 

v priebehu tohto štúdia získal najmenej 120 kreditov predpísanou formou a absolvoval 

všetky predmety v odporúčanom učebnom pláne fakulty pre daný akademický rok. 

Spôsob absolvovania predmetov a získavania kreditov upravuje študijný poriadok. Ak 

študent získa najmenej 120 kreditov v štruktúre danej odporúčaným študijným 

plánom, vypracuje záverečnú prácu, môže sa prihlásiť na štátnu skúšku, vrátane ktorej 

musí obhájiť záverečnú prácu. 

2. Absolventom inžinierskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "inžinier" (v skratke 

„Ing.“). 

3. Časti a jednotlivé predmety štátnej skúšky sú dané študijným programom. 

4. Najmenej mesiac pred konaním štátnych skúšok sú zverejnené tézy predmetov štátnej 

skúšky. 

5. Podmienkou pre účasť na štátnych skúškach z odborných predmetov v slovenskom 

jazyku a obhajobe záverečnej práce je absolvovanie písomnej a ústnej časti štátnej 

skúšky z predmetu Interkultúrna komunikácia a rokovania v cudzom jazyku.   
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Článok 5 

Záverečná práca a jej obhajoba 

1. Náležitosti záverečnej práce upravuje príslušná interná smernica o záverečných 

a habilitačných prácach a príkaz rektora k realizácii danej internej smernice.  

2. Študent má povinnosť odovzdať záverečnú prácu v súlade s harmonogramom daného 

akademického roka. 

3. Vedúci záverečnej práce je povinný vypracovať hodnotenie vedúceho záverečnej 

práce na predpísanom formulári (súčasťou hodnotenia je klasifikácia záverečnej práce) 

a odovzdať ho do stanoveného termínu na určené miesto.  

4. Oponent je povinný vypracovať hodnotenie oponenta záverečnej práce na 

predpísanom formulári (súčasťou hodnotenia je klasifikácia záverečnej práce) 

a odovzdať ho do stanoveného termínu na určené miesto.  

5. Obhajoba záverečnej práce je súčasťou štátnej skúšky na príslušnom stupni štúdia.  

6. Obhajoba záverečnej práce začína úvodným slovom študenta, v ktorom zhrnie cieľ 

práce, použité metódy, prípadne problémy, ich riešenie a výsledky práce. Za ním 

nasledujú hodnotenie vedúceho záverečnej práce a hodnotenie recenzenta, ich otázky a 

pripomienky, ako aj ďalšia rozprava, ktorú vedie predseda komisie pre štátne skúšky. 

 

Článok 6 

Klasifikácia štátnych skúšok 

1. Ak sa štátna skúška skladá z viacerých častí, každá časť štátnej skúšky vrátane 

obhajoby záverečnej práce sa hodnotí samostatne. 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  
 

2. Pri hodnotení záverečnej práce komisia prihliada na hodnotenie vedúceho a oponenta 

záverečnej práce, ktoré je vyhotovené v písomnej podobe na predpísanom formulári, 

ako aj z priebehu obhajoby záverečnej práce. 

3. Celkový výsledok štátnej skúšky sa stanoví 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. 

4. Ak skúšobná komisia hodnotí niektorú časť zo 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. 

5. Ak skúšobná komisia hodnotí obhajobu záverečnej práce známkou „FX – 

nedostatočne - 4“, rozhodne o ďalšom postupe, t.j. o opakovaní obhajoby, resp. 

naznačí, v akých smeroch treba predloženú záverečnú prácu prepracovať. 
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6. Študent, ktorý bol z predmetu štátnej skúšky hodnotený klasifikačným stupňom „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 štúdia.  

7. Štátne skúšky 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 roky. 

8. Celkový výsledok štúdia sa stanoví takto: 

a) s vyznamenaním – ak študent počas celého štúdia dosiahol vážený študijný priemer  

do 1,50 vrátane, ak celkový výsledok štátnej skúšky bol hodnotený klasifikačným 

stupňom A = výborne = 1 a  ak žiadna časť štátnej skúšky nebola vykonaná 

v opravnom termíne. 

b) vyhovel – ak bol študent hodnotený pri každom predmete štátnej skúšky 

klasifikačným stupňom od A po E, ale nesplnil všetky podmienky podľa bodu a). 
 

9. O konaní štátnej skúšky sa vyhotoví zápis, ktorý podpisuje predseda a všetci prítomní 

členovia komisie. 

10. Výsledok štátnej skúšky musí byť zapísaný do systému AIS. 

 

Schválil Akademický senát Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave dňa 

3.9.2008. 

 

 

 

    prof. Ing. Víťazoslav BALHAR, CSc., v.r.            PaedDr. Emília VOKÁLOVÁ, CSc., v.r.           

              dekan FMV EU v Bratislave                         predsedníčka AS FMV EU v Bratislave                        

 


