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ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE ŠTÁTNYCH SKÚŠOK A PROMÓCIÍ V 

AKADEMICKOM ROKU 2019/2020 (inžiniersky stupeň) 

 

Štátne skúšky na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa budú konať v zmysle 

§ 63 zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“) a článku 21 Študijného 

poriadku SPU v Nitre. Ďalším regulatívom, v ktorom je bližšie špecifikovaný priebeh ŠS je vnútorný 

predpis fakulty „ZÁSADY KONANIA  ŠTÁTNYCH SKÚŠOK I. A II. STUPŇA ŠTÚDIA  NA FZKI SPU V NITRE 

V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020“ (ďalej Zásady) ktorý bol prerokovaný v Kolégiu dekana FZKI 

dňa 14.5.2020. 

 

Inžinierske štúdium sa riadne končí štátnymi skúškami (ďalej len „ŠS“). V AR 2019/2020 sa ŠS 

v inžinierskom stupni budú realizovať v študijných programoch (ŠP) (uvedené sú počty študentov na 

ŠS –termín prihlásenia študenta na ŠS bol do 24.4.2020): 

 

V dennej forme: 

• Krajinné inžinierstvo (KII) - 19; 

• Krajinné inžinierstvo (KII DEN komb) - 16 

• Záhradníctvo (ZHI) - 15; 

• Záhradníctvo (ZHI DEN komb) - 5 

• Záhradná a krajinná architektúra (ARI) - 12;  

• Biotechnika parkových a krajinných úprav (BTI) - 10; 

• Biotechnika parkových a krajinných úprav (BTI – DEN komb) - 1; 

• International Master of Horticulture Science (IMHS) – 1 (ŠS sa koná v Lednici). 

 

V externej forme:  

• Krajinné inžinierstvo (KII) - 1; 

 

Absolventi ŠP KII, ZHI, ARI a BTI získajú vysokoškolské vzdelanie a bude im udelený akademický titul 

„inžinier“ (Ing.) podľa § 53 ods. 5 zákona. 

Absolventi spoločného ŠP IMHS získajú vysokoškolské vzdelanie a bude im udelený akademický titul 

„Master of Science“ (MSc). 
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ŠS inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme na FZKI sa v AR 2018/2019  budú konať v dňoch 

23. – 24. júna 2020.  

 

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia v študijnom programe International Master of Horticulture 

Science (IMHS) sa budú konať 4. júna 2020 na Fakulte záhradnictví MENDELU v Brne v Lednici (ČR) a 

predmetom ŠS je: Diplomová práca a obhajoba DP, v hodnote 20 kreditov (kredity sa študentom 

započítajú po úspešnom vykonaní štátnej skúšky). 

 

Predmetom ŠS vo všetkých ŠP je diplomová práca a obhajoba DP, v hodnote 20 kreditov (kredity 

sa študentom započítajú po úspešnom vykonaní štátnej skúšky). 

 

Zostavenie komisií pre ŠS 

ŠS absolvujú študenti pred skúšobnými komisiami, ktoré menuje dekan fakulty podľa zamerania 

diplomovej práce. Zostavenie komisií pre ŠS bolo spracované v zmysle Zásad, pričom základnými 

pravidlami boli: 

• Právo skúšať na ŠS majú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov, 

a významní odborníci z praxe a ostatných vedeckovýskumných organizácií schválení 

Vedeckou radou FZKI. 

• Predseda komisie pre ŠS nepôsobí na SPU v Nitre. 

• Do pozícií predsedov komisií boli zaradení najmä významní odborníci v danom študijnom 

odbore z iných vysokých škôl, z organizácií vykonávajúcich výskum a vývoj alebo z praxe. 

• Najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie musia byť vysokoškolskí učitelia pôsobiaci 

vo funkciách profesorov alebo docentov. 

• Skúšobná komisia musí mať najmenej štyroch členov. 

• V súvislosti s aktuálnymi opatreniami boli členovia komisií  prioritne do 60 rokov a z Nitry a 

okolia. 

 
Príprava ŠS (technická) 

Študenti vložia prezentáciu ZP na úložisko najneskôr do stredy 17.6.2020 do 23:59. 

S otázkami na online štátnice sa v prípade potreby študenti obrátia e-mailom na studfzki@uniag.sk 

a do subjektu treba napísať "online statnice FZKI".  

V termíne od 25.5 do 5.6.2020 budú študenti postupne začleňovaní do skupín (podľa komisií ŠS) do 

MS Teams, prídu im automatické e-maily a IT administrátori budú so študentami komunikovať, 

skúšok spojenia a komunikácie bude podľa potreby aj viac. 

Z dôvodu technickej skúšky spojení a bezpečnej komunikácie počas ŠS bude "záverečná/generálna 

skúška" vo štvrtok 18.6.2020 od 09:00 do 12:00. Je nevyhnutné aby boli študenti v uvedenom čase 

pripravení na vyzvanie sa pripojiť sa na videohovory MS Teams! 

Podrobnejšie informácie budú zverejnené po spracovaní dotazníkov od študentov (o ich 

technických možnostiach realizovania online štátnic) a zohľadnení celouniverzitných postupov a 

pravidiel, ktoré budú schválené a posunuté na úroveň fakúlt. 
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Priebeh ŠS 

V AR 2019/2020 je priebeh ŠS na II. stupni štúdia na SPU v Nitre na všetkých fakultách upravený 

a platia nasledovné usmernenia zverejnené (15.5.2020) na web stránke SPU v Nitre:  

Pokyny pre študentov k dištančným štátnym skúškam na inžinierskom stupni štúdia,  

Pokyny pre členov komisie k dištančným štátnym skúškam na inžinierskom stupni štúdia, 

Pokyny pre administrátorov k dištančným štátnym skúškam na inžinierskom stupni štúdia. 

Pre ŠS na FZKI SPU v Nitre platí: 

• štátne skúšky budú prebiehať prostredníctvom videokonferencie (online), 

• bude sa používať aplikácia na videohovory MS Teams (integrovaná súčasť MS Office365), 

• všetci zainteresovaní (študenti/členovia komisie) sa prihlasujú prostredníctvom univerzitného 

účtu (login do UIS@uniag.sk), 

• hostia/verejnosť, ktorí budú mať záujem o priebeh ŠS, bude riešená samostatne/oddelene, 

• pre študentov odporúča sa používať notebook, stolový počítač, all-in-one (zariadenia 

vybavené webkamerou a reproduktormi/slúchadlami s mikrofónom). Mobilný telefón 

(smartfón) alebo tablet sa odporúčajú len ako záložné zariadenia, 

• jednotliví študenti budú pozývaní do videohovoru podľa určeného harmonogramu, vopred 

dostanú informáciu o čase, kedy by mali byť pripravení na vyzvanie k účasti. 

 

Štátna skúška trvá spravidla 45 minút. Z toho max. 15 min. predstavuje prezentácia diplomovej 

práce. Ďalšou časťou ŠS je diskusia k diplomovej práci. Priebeh skúšania režíruje predseda komisie 

a po technickej stránke IT administrátor prítomný v komisii.  

Diplomovou prácou a jej obhajobou komisia u študenta overí zvládnutie základov teórie a odbornej 

terminológie, základných štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, 

ktoré študent získal počas štúdia druhého stupňa, a jeho schopnosť používať ich pri riešení úloh 

študijného odboru. Študent tak preukáže schopnosť samostatnej odbornej práce z obsahového 

a formálneho hľadiska. Obhajobou preukáže aj svoje komunikačné zručnosti v podobe prezentácie 

svojej ZP. 

Pripojenie študenta podľa vopred stanoveného presného harmonogramu zrealizuje IT 

administrátor. Vedúci agendy študenta krátko predstaví komisii. Študent prezentuje prácu max 15 

minút. 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. Nasleduje diskusia k záverečnej práci, ktorú vedie predseda komisie. 

Po diskusii končí štátna skúška a nasleduje neverejné zasadnutie členov štátnicovej komisie 

(zabezpečí IT administrátor). Komisia sa poradí o výsledku. Komisia je znova pripojená a predseda 

štátnicovej komisie oboznámi študenta s výsledkom.  

V prípade, že študent nemá podmienky na to aby absolvoval ŠS online, príde na ŠS osobne podľa 

inštrukcií a podľa časového harmonogramu, ktorý bude zverejnený. 
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Ostatné pravidlá 

Komisia pre ŠS rozhodne o výsledku na základe posudkov vedúceho ZP, oponentov ZP a obhajoby 

ZP. Členovia komisie majú k dispozícii všetky diplomové práce vo formáte PDF sprístupnené na 

webe fakulty, pričom vstupné údaje budú doručené členom komisií ŠS v menovacích dekrétoch. 

ŠS sa konajú verejne, pričom aj vyhlásenie výsledkov je verejné. Rozhodovanie skúšobných komisií 

o výsledkoch ŠS a hodnotení študentov sa uskutoční na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie. 

Uvedené bude zabezpečené aj technicky. 

Ohodnotenie študenta známkou predstavuje osobný údaj, ktorého ochranu je nutné rešpektovať 

v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Z uvedeného vyplýva, že poskytnutie informácie o hodnotení študenta známkou musí prebehnúť 

neverejne. 

 

Hodnotenie štátnych skúšok 

Výsledok ŠS sa vypočíta ako aritmetický priemer z hodnotenia školiteľa a z hodnotenia oponenta ZP, 

vrátane známky z obhajoby ZP (členov komisie). V prípade ak je zásadný nepomer medzi 

jednotlivými hodnoteniami, predseda komisie má právo rozhodnúť o celkovom hodnotení ŠS 

(rozhodnutie musí byť podrobne zdôvodnené v zápisovom hárku). V prípade, ak je hodnotenie za 

obhajobu ZP  nedostatočne (4), celkový výsledok ŠS je taktiež nedostatočne (4). 

 

Celkový výsledok ŠS 

Aritmetický priemer školiteľského, oponentské ho posudku a 
obhajoby záverečnej práce Celkový výsledok ŠS 

priemer < 1,25 výborne (1) 

1,26 < priemer < 1,75 veľmi dobre (1,5) 

1,76 < priemer < 2,25 dobre (2) 

2,26 < priemer < 2,75 uspokojivo (2,5) 

2,76 < priemer < 3,00 dostatočne (3) 

priemer > 3,00 nedostatočne (4) 

obhajoba záverečnej práce (ZP)* (4) nedostatočne (4) 

* Ak je hodnotenie za obhajobu ZP nedostatočne (4), celkový výsledok ŠS je taktiež nedostatočne (4) (priemer sa v tomto 

prípade nerobí). 

 

Celkové hodnotenie štúdia 

Celkový výsledok štúdia dosiahnutý na základe celoštudijného váženého priemeru a celkového 

výsledku ŠS sa hodnotí „s vyznamenaním“, „prospel“ alebo „neprospel“.  

Celkovým výsledkom štúdia „s vyznamenaním“ sa hodnotí študent, ktorého celoštudijný priemer je 

lepší alebo rovný 1,25 a celkový výsledok ŠS je hodnotený známkou výborne (1). V ostatných 

prípadoch sa študent hodnotí „prospel“ okrem hodnotenia celkového výsledku ŠS známkou 

nedostatočne (4), kedy sa hodnotí „neprospel“. 

Pri hodnotení Záverečnej práce a jej obhajoby známkou nedostatočne (4), komisia určí študentovi 

rozsah prepracovania ZP, obhajoby, ktorý zaznamená do zápisu o ŠS. V prípade, ak študent 
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nepreukáže dostatočné vedomosti a znalosti v rámci obhajoby ZP, môže byť taktiež klasifikovaný 

známkou nedostatočne (4). 

 

Ocenenie najlepších diplomových prác 

Podľa článku 24 Študijného poriadku SPU v Nitre bude študentom, ktorí absolvujú štúdium 

s vyznamenaním (celoštudijný priemer je lepší alebo rovný 1,25 a celkový výsledok ŠS je 

hodnotený známkou výborne - 1) udelená jedna cena rektorky (najlepší študijný priemer zo 

všetkých absolventov). Ostatným študentom, ktorí absolvujú štúdium s vyznamenaním bude 

udelená cena dekana.  

Za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia sa prizná štipendium každému 

študentovi, ktorý ukončil štúdium s vyznamenaním, v každom študijnom programe. 

Každá skúšobná komisia na záver štátnych skúšok vyberie najlepšiu záverečnú prácu po stránke 

formálnej, ale i vedeckého prínosu. Dekan fakulty týmto študentom udelí pochvalné uznanie 

za najlepšiu záverečnú prácu v každom študijnom programe. Študentom s najlepšími záverečnými 

prácami sa prizná motivačné štipendium v zmysle § 96a zákona. 

 

Otvorenie štátnych skúšok 

Oficiálne otvorenie ŠS v inžinierskom stupni urobí predseda komisie  v každej komisii zvlášť o 8.00 

hod.  

 

Školenie pre agendu ŠS (tajomníci komisií ŠS) sa uskutoční 18.6.2020 o 10,00 v TD-01 na 

Tulipánovej ul. 

 

Školene pre agendu IT sa bude konať pod vedením Ing. Muchu priebežne. 

 

Promócie inžinierskeho štúdia 

Sa nebudú konať v pôvodnom termíne harmonogramu výučby SPU v Nitre. Nový termín bude 

vopred určený a podrobnosti budú oznámené študentom a vyučujúcim prostredníctvom e-mailov 

a web stránky FZKI. 

 

 

 

V Nitre, 18. máj 2020. 

 

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. 
Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť FZKI 


