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Štátna skúška a jej zložky

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 
študenti 3. ročníka - denné štúdium

študenti 4. ročníka – externé štúdium

Predmety štátnej skúšky:

Študijné programy:

• obhajoba bakalárskej práce -10 kreditov

Študijné programy:  BOZP, UPP (všetky predpísané predmety ŠS)

• obhajoba bakalárskej práce / bakalárska práca a jej obhajoba 

• predmet /y študijného programu

PEP – voliteľná štátna skúška
• súčasný anglický jazyk (lingvistika)



Štátna skúška a jej zložky
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM
 Študenti 2 ročníka – denné štúdium

 Študenti 3 ročníka – externé štúdium

 Predmety štátnej skúšky:

Učiteľské študijné programy:

- PPSVZ - Školská pedagogika  2k

- Diplomová práca a jej obhajoba 20k

- Predmety kombinácie 2k+2k

Neučiteľské študijné programy

- Diplomová práca a jej obhajoba 20k 

- Predmet /y študijného programu 6k

 študenti denného štúdia  a externého štúdia v nadštandardnej dĺžke 
štúdia opakovane zapísaní do 2. ročníka, resp. 3. ročníka nemajú za 
štátnu skúšku pridelené kredity 



Termíny štátnych skúšok
 Termíny sú určené harmonogramom akademického roka, ktorý 

schvaľuje AS UKF

Činnosť Bakalárske štúdium Magisterské štúdium

Odovzdanie záverečných prác 26.4.2019* 26.4.2019*

Posúdenie záverečných prác 18.5.2019 11.5.2019

ŠS z pedagogicko-psychologického 

a sociálno-vedného základu – 1. termín
------------ 15.5. – 20.5.2019

ŠS z pedagogicko-psychologického 

a sociálno-vedného základu – 2. termín
------------ 27.8.2019

ŠS z pedagogicko-psychologického 

a sociálno-vedného základu – 3. termín
----------------

Podľa harmonogramu 

1. termín AR 2019/20***

ŠS + obhajoba záverečnej práce –

1. termín
27.5. – 6.6. 2019 21.5. – 29.5.2019

SŠ + obhajoba záverečnej práce - 2. termín 28.8. – 31.8.2019** 28.8. – 31.8.2019**

ŠS + obhajoba záverečnej práce – 2. opravný termín
Podľa harmonogramu 

1. termín AR 2019/20***

Podľa harmonogramu

1. termín AR 2019/20***

https://www.ukf.sk/studium/organizacia-studia/harmonogram-akademickeho-roka


Čo je potrebné splniť? 

1. Odovzdať záverečnú prácu  najneskôr  do 26.04. 2019 na Študijné 

oddelenie, po potvrdení  ŠO na katedru

2. Získať hodnotenia zo všetkých predpísaných predmetov  

študijného plánu podľa predpísaných blokov štúdia 

3. Skontrolovať predpísanú skladbu štúdia - následne sa prihlásiť 

na jednotlivé predmety  ŠS v AIS najneskôr do konca skúškového 

obdobia 

Podrobné informácie sú zverejnené na stránke www.pf.ukf.sk

www.pf.ukf.sk


1. Odovzdanie záverečnej práce

Vloženie záverečnej práce do AIS:

Práca musí byť identická s tlačenou verziou

Musí byť vo formáte pdf (súčasťou musí byť aj zadanie)

Odovzdanie tlačenej a zviazanej verzie záverečnej práce 2x v
tvrdej väzbe na ŠO do 26.4.2019 - podľa Smernice 17/2011 o
záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach (podpísané
zadanie vedúcim katedry)

Odovzdanie vyplnenej a podpísanej licenčnej zmluvy 2x (z
AIS)

Ak chce ísť študent v AR 2018/19 na štátne skúšky, musí daný 
termín odovzdania DP dodržať! (najlepšie v predstihu)

Postup vkladania ZP do AIS nájdete na stránke www.pf.ukf.sk

https://www.pf.ukf.sk/index.php/sk/domov/44-oznamy/103-ais


2. Získať hodnotenia zo všetkých 

predpísaných predmetov  študijného 

plánu podľa predpísaných blokov štúdia 

Prednáškové obdobie: 18.2.2019 – 18.4.2019 (9 týždňov)

Skúškové obdobie magisterské štúdium: 23.4.2019 - 11.5.2019

Skúškové obdobie bakalárske štúdium: 23.4.2019 - 18.5.2019

 V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch môže študent písomne 

požiadať o predĺženie skúšobného obdobia do 13.7.2019 s možnosťou 

zaradenia na štátne skúšky v augustovom termíne. 



Prihlásiť sa na jednotlivé predmety  ŠS v AIS

 najneskôr do konca 
skúškového 
obdobia, je 
potrebné prihlásiť 
sa v AIS na 
jednotlivé predmety 
štátnej skúšky 

 Ak sa študent nevie 
prihlásiť na ŠS musí 
navštíviť študijné 
oddelenie!

 podrobný postup  je 
zverejnený na
www.pf.ukf.sk

https://www.pf.ukf.sk/index.php/sk/domov/44-oznamy/103-ais


Zaradenie na termín štátnej skúšky

 Po splnení všetkých povinností zaraďuje študentov na konkrétny

termín a do konkrétnej komisie študijné oddelenie

 Presný termín aj s informáciou o mieste a hodine konania predmetu

štátnej skúšky bude vyznačený v AIS

 Ak má študent záverečnú prácu hodnotenú školiteľom alebo

oponentom známkou FX, môže prácu obhajovať!

 Ak má študent záverečnú prácu hodnotenú školiteľom aj oponentom

známkou FX, nemôže prácu obhajovať a prácu musí prepracovať.

Najbližší termín odovzdania práce je v tomto prípade v zmysle

harmonogramu AR 2019/2020, ostatné časti štátnej skúšky (iba

magisterské štúdium), po splnení predpísaných študijných povinností,

môže vykonať.



Priebeh bakalárskej štátnej  skúšky
 Začiatok štátnej skúšky je spravidla o 08:00.

 Študent sa legitimuje študentským preukazom

 Na štátnu skúšku je potrebné prísť pred jej začiatkom.

 Na jednotlivých katedrách, podľa určenia predsedu komisie, ŠS začína spoločným 
otvorením a informáciami o priebehu, postupe  skúšky  a určení poradia skúšaných 
študentov.

 Na ŠS - obhajobu si študent prinesie posudky školiteľa a oponenta, môže použiť
pripravenú prezentáciu práce, ako aj písomnú prípravu reakcií na otázky a
pripomienky z posudku.

 Okrem otázok v posudku kladie komisia otázky priamo súvisiace s témou bakalárskej
práce, ktorými preverí úroveň vedomostí študenta a orientáciu v oblasti riešenej
problematiky.

 Komisia hodnotí nielen kvalitu bakalárskej práce a odpovede na otázky uvedené v
posudku , ale celkovú zorientovanosť študenta v oblasti, ktorá má potvrdiť reálne
naštudovanie problematiky a vylúčiť napísanie práce inou osobou.

 Po skončení obhajoby neverejne vyhodnotí komisia výsledky, vytvorí protokol o
obhajobe práce s uvedením všetkých položených otázok a vyhlási študentom
výsledky.

 Po skončení obhajoby a zápise hodnotenia do AIS sa študenti dostavia na ŠO, 
ich štúdium je skončené – najlepšie v tento deň



Priebeh magisterskej štátnej  skúšky
 Začiatok štátnej skúšky je spravidla o 08:00.

 Študent sa legitimuje študentským preukazom

 Na štátnu skúšku je potrebné prísť pred jej začiatkom.

 Na jednotlivých katedrách, podľa určenia predsedu komisie, ŠS začína spoločným 
otvorením a informáciami o priebehu, postupe  skúšky  a určení poradia 
skúšaných študentov.

 Na ŠS - obhajobu si študent prinesie posudky školiteľa a oponenta, môže
použiť pripravenú prezentáciu práce, ako aj písomnú prípravu reakcií na otázky a
pripomienky z posudku.

 Tézy a otázky štátnych skúšok sú zverejnené v informačných listoch štátnicových
predmetov. Študent si losuje otázku. Má k dispozícii krátky čas na prípravu odpovede a
premyslenie. Písomná príprava sa zakladá do protokolu o ŠS.

 Po skončení skúšania komisia na neverejnom zasadnutí vyhodnotí výsledky a vyhlási
študentom výsledky.

 Po skončení poslednej časti ŠS a zápise hodnotení sa študenti dostavia na ŠO,
ich štúdium je skončené – najlepšie v tento deň

 Na ŠO sa musí dostaviť aj študent, ktorý z niektorej časti štátnej skúšky nevyhovel



 Ak študent nevyhovie na štátnej skúške z niektorého predmetu,

podľa študijného poriadku opakuje len predmet, z ktorého nevyhovel.

Študent má právo na riadny termín a dva opravné termíny štátnej

skúšky.

 Ak študent neobháji bakalársku, resp. diplomovú prácu, ale nemusí

prácu prepracovať môže sa prihlásiť najneskôr do 13.7.2019 na

najbližší - augustový termín štátnych skúšok

 Ak študent neobháji bakalársku, resp. diplomovú prácu a na návrh

komisie musí prácu prepracovať - môže prácu prepracovať na tú istú

tému, alebo vypracovať prácu na novú tému a zúčastniť sa obhajoby

v opravnom termíne stanovenom podľa harmonogramu AR

2019/2020.

 Ak študent neobháji prácu ani v opravnom termíne a nevyhovie

z predmetov štátnej skúšky v predpísaných termínoch štátnej skúšky

(3 termíny), jeho štúdium bude ukončené podľa § 66 ods. 1 písm. c)

zákona o vysokých školách.



 Ak študent neodovzdá v stanovenom termíne záverečnú

prácu alebo vzhľadom na splnenie študijných povinností

nesplní podmienky nevyhnutné k pristúpeniu k štátnej

skúške, prípadne nebude úspešný na štátnych skúškach

v riadnom a opravnom termíne, bude mu na základe

žiadosti predĺžené štúdium o jeden rok.

 Podľa zákona o VŠ je študent povinný uhradiť školné za

nadštandardnú dĺžku štúdia v stanovej výške do dňa

zápisu. O tejto skutočnosti bude písomne informovaný.



Promócie absolventov PF

Po splnení poslednej štátnej skúšky príde študent na študijné 

oddelenie a prevezme si:

• potvrdenie u ukončení štúdia

• pozvánku na promócie

Termín promócií je absolventov PF UKF: 

 19. - 21.6.2019

 8.10.2019

Promócia absolventov bakalárskeho štúdia je bez talárov.

Promócia študentov magisterského štúdia je v talároch.



Priestor na otázky študentov

 Ďakujeme za pozornosť!  


