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Priebeh a klasifikácia štátnej skúšky bakalárskeho štúdia 

Priebeh štátnej skúšky 
Štátna skúška je verejná. Jej priebeh riadi a za činnosť komisie zodpovedá predseda 
komisie. Štátna skúška sa môže konať za prítomnosti predsedu a najmenej ďalších 
dvoch členov komisie. 

Štátna skúška sa začína obhajobou záverečnej práce. Pri obhajobe sa študent vy-
jadri k pripomienkam uvedeným v posudkoch vedúceho a oponenta a odpovie na 
ďalšie otázky členov komisie. Po obhajobe sa koná ústna skúška z dvoch profilujú-
cich predmetov študijného odboru. Komisia poskytne študentovi primeraný čas na 
prípravu odpovede na zadané otázky. 

Štátna skúška sa koná zásadne v jednom dni. 
O priebehu a výsledkoch štátnej skúšky sa vyhotoví zápis, ktorý podpíše predseda 

a ďalší prítomní členovia komisie. 

Klasifikácia štátnej skúšky 
Jednotlivé časti štátnej skúšky sa klasifikujú týmito známkami:  

 výborne (1), 
 veľmi dobre (2), 
 dobre (3), 
 nevyhovel (4). 

Obhajobu záverečnej práce komisia klasifikuje jednou známkou s prihliadnutím na 
jej klasifikáciu vedúcim a oponentom. 

Ústna skúška sa hodnotí známkami z každého predmetu zvlášť. Celkový výsledok 
štátnej skúšky sa stanoví ako aritmetický priemer výsledkov jednotlivých častí skúš-
ky bez zarátania známky z obhajoby záverečnej práce. V prípade rovnakého rozdielu 
sa zaokrúhľuje k lepšej  známke. 

O hodnotení jednotlivých častí štátnej skúšky, ako aj o klasifikácii celkového vý-
sledku štátnej skúšky, rozhoduje komisia hlasovaním na neverejnom zasadnutí v deň 
konania štátnej skúšky. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. 
V prípade súhlasu všetkých absolventov vyhlási predseda rozhodnutie komisie ve-
rejne v deň konania štátnej skúšky. V prípade nesúhlasu niektorého z absolventov 
predseda komisie oznámi rozhodnutie komisie každému študentovi individuálne. 

Ak študent ani v náhradnom termíne neodovzdal záverečnú prácu alebo v urče-
nom termíne neprišiel na štátnu skúšku a neodovzdanie záverečnej práce alebo neú-
časť do piatich pracovných dní po určenom termíne neospravedlnil, klasifikuje sa 
známkou nevyhovel. Predseda komisie môže študenta ospravedlniť len z vážnych, 
najmä zdravotných dôvodov. V osobitne odôvodnených prípadoch môže dekan fa-
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kulty študentovi ospravedlniť neodovzdanie záverečnej práce alebo neúčasť na štát-
nej skúške aj po uplynutí piatich dní. 

Ak záverečnú prácu klasifikoval vedúci záverečnej práce aj oponent známkou ne-
dostatočne, nemôže byt' pripustená na obhajobu a študent ju musí prepracovať. 

 


