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Štátne skúšky FZKI v akademickom roku 2020/2021 

Pokyny pre absolventov bakalárskeho štúdia 
  
 

Oznamujem všetkým absolventom 1. stupňa štúdia FZKI (denné a externé štúdium), že štátne 

skúšky (ŠS) sa budú konať v dňoch 6. – 8. júla 2021 dištančne prostredníctvom aplikácie MS 

Teams v zmysle Pokynov: https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/pokyny-k-statnym-

zaverecnym-skuskam-na-spu-v-nitre-v-ak-roku-2020-2021/ .   

ŠS začína každý deň presne o 8,00 hodine príhovorom predsedu komisie pre ŠS ku študentom 

(každý študent, ktorý bude ŠS vykonávať príslušný deň on-line sa o 8,00 pripojí do aplikácie 

MS Teams – podľa pokynov IT administrátorov).  Prvý študent bude začínať prezentáciu o 8,15 

hodine a ŠS každého študenta bude trvať približne 45 minút.   

 

Pokyny pre absolventov, ktorí budú konať štátnu skúšku online formou  
  

1. Všetci študenti už v čase pred konaním ŠS komunikujú s IT administrátorom 

príslušnej komisie. Cieľom je overenie technických predpokladov na konanie ŠS a 

inštruktáž o realizácii ŠS. Študenti sa prihlasujú do aplikácie MS Teams podľa 

inštrukcií IT administrátorov príslušných komisií. Je žiadúce, aby všetci študenti boli 

pripravení na spojenie. 

2. Samotná ŠS bude prebiehať tak, že bude najskôr predstavený študent. Po 

predstavení bude študent vyzvaný, aby odprezentoval svoju záverečnú prácu. 

Študent prezentuje svoju prácu formou PowerPoint-ovej prezentácie. Formálna 

úprava (šablóna) nie je určená, ale prezentácia by mala obsahovať stručné 

informácie o cieľoch práce, metódach spracovania,   výsledkoch a záveroch, pričom 

jej maximálna dĺžka  by nemala prekročiť 15 minút (prezentáciu je vhodné 

konzultovať s vedúcim DP). Po skončení prezentácie prečíta vedúci agendy 

školiteľský a oponentský posudok a oboznámi komisiu s protokolom o  kontrole 

originality. Následne študent odpovedá na otázky oponenta, ktoré sú uvedené 

v posudku DP a prípadne školiteľa (odpovede na otázky oponenta je vhodné si 

vopred pripraviť, môže usmerniť aj vedúci ZP). Posudky školiteľa a oponenta sú 

prístupné v UIS najneskôr od 26. 6. 2021. Potom nasleduje diskusia k záverečnej 

práci.  

https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/pokyny-k-statnym-zaverecnym-skuskam-na-spu-v-nitre-v-ak-roku-2020-2021/
https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/pokyny-k-statnym-zaverecnym-skuskam-na-spu-v-nitre-v-ak-roku-2020-2021/


3. Nepredvídateľné technické problémy sa budú riešiť individuálne. Ich riešenie bude 

v kompetencii jednotlivých štátnicových komisií a IT tajomníkov, ktorí budú počas 

celého dňa prítomní a budú so študentami komunikovať.   

4. Po vykonaní ŠS budú  absolventom  poštou zaslané potvrdenia  o ukončení štúdia, 

ktoré absolvent do 8 dní musí odovzdať na Úrade práce.   

  

Pokyny pre absolventov, ktorí budú výnimočne konať štátnu skúšku 

prezenčnou formou 

 
Študenti,  ktorí  nie sú spôsobilí konať ŠS dištančne, prídu  osobne  do  miestnosti,  kde  bude  

zasadať štátnicová  komisia. Študent  bude do vnútorných priestorov  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 (dezinfekčné prostriedky  na ruky budú k dispozícii pred vstupom do miestnosti, kde 

bude zasadať štátnicová  komisia).   

Študent je povinný rešpektovať  časový rozpis štátnicových komisii. Študent bude mať 

možnosť vojsť do uzavretých priestorov SPU  v Nitre najskôr 30 minút pred začiatkom svojej 

obhajoby a ihneď po oznámení výsledku štátnej skúšky musí študent opustiť priestory SPU v 

Nitre.  

Študent si na štátnu skúšku prinesie: pero, vlastný nápoj vo fľaši a „Čestné vyhlásenie“ o 

zdravotnom stave (vopred vyplnené a podpísané), ktoré odovzdá pri vstupe do miestnosti 

predsedovi štátnicovej komisie.  

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

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

bude prezentovať svoju prácu formou PowerPoint-ovej prezentácie, ktorú si prinesie na USB 

kľúči. Ďalší postup bude obdobný ako hore uvedený.  

Hneď po vykonaní ŠS  sa študenti, ktorí budú prítomní na ŠS prezenčne, dostavia osobne na 

Študijné oddelenie FZKI na Tulipánovej ulici  kde im bude vydané potvrdenie o ukončení štúdia.   

                           

 
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. 
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