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Pokyny k štátnym skúškam na inžinierskom stupni štúdia v ak. 

roku 2019/2020  

(pre študentov, ktorí nemôžu absolvovať  dištančné štátne skúšky, 

nakoľko nemajú možnosti pripojenia k internetu, resp. nemajú 

vhodnú výpočtovú techniku) 

 

Študenti, ktorí sa v dotazníku k technickému zabezpečeniu online štátnic na 

inžinierskom stupni štúdia vyjadrili, že nemajú doma požadované pripojenie na internet a ani 

si nevedia zabezpečiť miestnosť s požadovaným pripojením na internet pre konanie štátnej 

skúšky, respektíve študenti, ktorí nemajú požadovanú výpočtovú techniku a ani si nevedia 

zabezpečiť požadovanú výpočtovú techniku pre konanie štátnej skúšky budú absolvovať 

štátnu skúšku prezenčne. To znamená, že prídu osobne do miestnosti, kde bude zasadať 

štátnicová komisia. Študent bude na SPU v Nitre a do jednotlivých miestností, kde budú 

prebiehať štátne skúšky vpustený len pri dodržaní hygienicko-epidemiologických opatrení, to 

znamená, že musí mať prekryté dýchacie cesty rúškom a rukavice. V miestnosti bude 

k dispozícii pre prípad potreby dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Pred vstupom do 

priestorov SPU v Nitre bude každému študentovi odmeraná telesná teplota. V prípade, že 

bude vyššia, ako fyziologická telesná teplota človeka, nebude študent vpustený do priestorov 

SPU v Nitre. Presný časový rozpis štátnicových komisii pripraví študijné oddelenie fakulty a 

v dostatočnom predstihu zašle študentom. Študent bude mať možnosť vojsť do priestorov 

SPU v Nitre 15 minút pred začiatkom štátnej skúšky a ihneď po oznámení výsledku štátnej 

skúšky musí študent opustiť priestory SPU v Nitre. Študent si na štátnu skúšku prinesie pero, 

papier a USB kľuč, na ktorom bude prezentácia záverečnej práce.     

Do miestnosti, kde bude prebiehať štátna skúška vstúpi študent až na pozvanie 

vedúceho agendy. Na začiatku štátnej skúšky bude študent predstavený štátnicovej komisii. 

Po predstavení študent odprezentuje svoju záverečnú prácu. Po skončení prezentácie prečíta 

vedúci agendy školiteľský a oponentský posudok a oboznámi komisiu s protokolom 



o kontrole originality. Následne študent odpovedá na otázky oponenta, prípadne školiteľa. 

Potom nasleduje diskusia k záverečnej práci. Po diskusii končí štátna skúška (okrem štátnej 

skúšky na  FAPZ) a nasleduje neverejné zasadnutie členov štátnicovej komisie. Študent na 

chvíľu opustí miestnosť a komisia sa poradí o výsledku. Potom vedúci agendy znovu pozve 

študenta do miestnosti, kde prebiehala štátna skúška a predseda štátnicovej komisie oboznámi 

študenta s výsledkom. Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov je súčasťou štátnice 

aj skúška z dvoch predmetov. Po obhajobe záverečnej práce si študent vyberie otázku 

z prvého a druhého predmetu a po krátkej príprave odpovedá. Potom nasleduje neverejné 

zasadnutie štátnicovej komisie a oboznámenie študenta s výsledkom štátnej skúšky.  

 

Hygienicko-epidemiologické opatrenia v miestnosti pre vykonanie štátnej záverečnej 

skúšky: 

 

 Pri vstupe do miestnosti musí byť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. 

 Vzdialenosť medzi skúšajúcimi musí byť minimálne 2 m.  

 Vzdialenosť medzi študentom a skúšajúcimi musí byť minimálne 2 m. 

 Po ukončení štátnej skúšky musí byť miestnosť dostatočne vyvetraná a vydezinfikovaná. 

 

 

V Nitre 15. 5. 2020      

  


