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Priebeh a klasifikácia štátnej skúšky inžinierskeho 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 troch profilujúcich 
predmetov študijného programu. 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:  

 A (výborne - vynikajúce výsledky) = 1 
 B  (veľmi dobre - nadpriemerné výsledky) = 1,5 
 C (dobre - priemerné výsledky) = 2 
 D (uspokojivo - prijateľné výsledky) = 2,5 
 E (dostatočne - výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3 
 FX (nedostatočne - vyžaduje sa ďalšia práca) = 4 

Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky. Ak sa klasifikovala odpoveď 
z niektorej časti známkou nedostatočne alebo sa známkou nedostatočne klasifikovala 
obhajoba záverečnej práce, celkový výsledok štátnej skúšky sa klasifikuje známkou 
nedostatočne. Celkový výsledok štátnej skúšky sa stanoví ako aritmetický priemer vý-
sledkov jednotlivých častí skúšky bez zarátania známky z obhajoby diplomovej prá-
ce. 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. 

Študent, ktorý bol na štátnej skúške hodnotený známkou nedostatočne z jednej ale-
bo z viacerých častí, opakuje štátnu skúšku iba z tých častí, z ktorých bol klasifikova-
ný známkou nedostatočne. Pri hodnotení obhajoby záverečnej práce známkou nedosta-
točne komisia určí študentovi stupeň prepracovania záverečnej práce. 


