Metodické usmernenie dekana
k príprave a priebehu štátnych skúšok na FT TU vo Zvolene
v akademickom roku 2019/2020
V súlade so Študijným poriadkom Technickej univerzity vo Zvolene vydávam nasledovné metodické usmernenie, ktoré
detailnejšie upravuje prípravu a priebeh štátnych skúšok v študijných programoch uskutočňovaných v prvom a druhom stupni
štúdia na Fakulte techniky TU vo Zvolene.
Súvisiace predpisy
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§51, §52, §53, §62a, §63).
Študijný poriadok Technickej univerzity vo Zvolene (č. R-1799/2016) v znení neskorších dodatkov (čl. 16, č. 17, čl.18).
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 233/2011 Z. z.
Organizačná smernica č. 1/2011 Záverečné a habilitačné práce na TU vo Zvolene v znení neskorších dodatkov.
Organizačná smernica č. 3/2017 Práva a povinnosti garantov študijných programov, osôb zodpovedných za predmety a vedúcich katedier (R
11769/2017).
Usmernenie KŠ TUZVO č. 4 Zabezpečenie protiepidemiologických opatrení pri realizácií štátnych skúšok a predmetových skúšok v LS AR
2019/2020 v čase trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19

A) Príprava štátnych skúšok
(1) Termíny štátnych skúšok stanovuje dekan v súlade s harmonogramom štúdia.
(2) Podmienkou úspešného absolvovania študijného programu je vykonanie dvoch štátnych skúšok, ktorými sú obhajoba
záverečnej práce a kolokviálna skúška z odborných tematických celkov podľa zamerania študijného programu. Obidve štátne
skúšky sa konajú v ten istý deň a riadia sa zverejneným časovým harmonogramom.
(3) Vykonanie štátnych skúšok bude študentovi umožnené, ak splnil nasledujúce podmienky:
a) úspešne absolvoval všetky povinné predmety predpísané odporúčaným študijným plánom,
b) úspešne absolvoval stanovený počet povinne voliteľných predmetov podľa odporúčaného študijného plánu,
c) úspešne absolvoval všetky predmety zapísané v osobnom študijnom pláne,
c) splnil požiadavky stanovené v odporúčanom študijnom pláne,
d) odovzdal záverečnú prácu do stanoveného termínu,
e) prihlásil sa na štátne skúšky prostredníctvom UIS do stanoveného termínu,
f) súhlasil so zverejnením a sprístupnením záverečnej práce verejnosti po dobu jej uchovávania bez nároku na odmenu,
g) vedúci práce v oponentskom posudku odporučil záverečnú prácu k obhajobe.
(4) Tematické celky na návrh gestorov relevantných predmetov schvaľuje garant študijného programu a musia byť
zverejnené najneskôr 30 dní pred termínom konania štátnej skúšky. Tematické celky zverejní poverená referentka pre
pedagogickú činnosť v UIS.
(5) Štátne skúšky organizačne zabezpečuje katedra, na ktorej pôsobí garant študijného programu. Vedúci katedry a predseda
skúšobnej komisie sú zodpovední za vytvorenie dôstojného prostredia a atmosféry v miestnosti konania štátnej skúšky a za
striktné dodržiavanie protiepidemiologických opatrení.
B) Priebeh štátnych skúšok
(1) Pri vstupe do budovy Fakulty techniky je potrebné zmerať teplotu členov skúšobnej komisie, skúšajúcich pedagógov a
študentov. Osoby s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoby s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby
podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené, vrátane pedagógov.
(2) Priebeh štátnej skúšky riadi predseda alebo ním poverený člen komisie. Pre administratívne účely má skúšobná komisia
tajomníka, ktorý nepatrí medzi riadnych členov komisie a nemá právo hlasovať. Medzi pracovnými miestami členov komisie
je potrebné dodržať bezpečnostnú vzdialenosť minimálne 2 metre. Každý člen komisie musí byť chránený rúškom a musí
používať vlastné písacie potreby.

(3) Študenti budú do skúškovej miestnosti pozývaní maximálne po dvoch v súlade s časovým harmonogramom, v skúškovej
miestnosti je nevyhnutné dodržiavať minimálne 2 metrovú vzdialenosť medzi študentmi. Každý študent musí byť chránený
rúškom, môže používať len vlastné písacie potreby. Čas stanovený na skúšanie jedného študenta je max. 50 minút.
(4) Po vstupe do skúškovej miestnosti je študent povinný odovzdať tajomníkovi vyplnený a podpísaný formulár Čestného
vyhlásenia, v ktorom prehlasuje, že na sebe nepozoruje príznaky ochorenia COVID-19, počas posledných 14 dní sa
nezdržiaval mimo územia Slovenskej republiky a nemá vedomosť, že by v posledných 14 dňoch prišiel do kontaktu s osobou,
u ktorej bolo potvrdené alebo existuje podozrenie na ochorenie COVID-19. Následne študent podpíše Licenčnú zmluvu
o použití záverečnej práce.
(5) Štátne skúšky sa začínajú obhajobou záverečnej práce. Tajomník komisie predstaví študenta skúšobnej komisii. Študent
v časovom rozsahu 10 minút prezentuje svoju záverečnú prácu z hľadiska jej cieľov, metodiky a dosiahnutých výsledkov. Na
základe pokynu predsedu komisie sú prečítané posudky vedúceho a oponenta záverečnej práce vrátane otázok a prípadných
výhrad k záverečnej práci. Po študentovom zodpovedaní otázok a jeho reakcii na prípadné výhrady definované v posudkoch
otvára predseda komisie odbornú rozpravu k záverečnej práci – vyzve členov komisie na ďalšie otázky, vzťahujúce sa k
téme záverečnej práce.
(6) Po ukončení obhajoby záverečnej práce sa koná ústnou formou kolokviálna štátna skúška. Študent si losovaním vytiahne
tri otázky – po jednej pre každú z oblastí štátnej skúšky stanovených v zmysle pravidiel študijného programu a súčasne mu
tajomník poskytne papier označený pečiatkou katedry na písomnú prípravu. Písomná príprava nemá spravidla presiahnuť 20
minút. Študent odpovedá zrozumiteľne a nahlas pred celou komisiou v poradí, ktoré si zvolí, na vybrané štátnicové otázky,
pričom má k dispozícii materiál, ktorý si počas prípravy pripravil. Počas, resp. po každej odpovedi má každý riadny člen
skúšobnej komisie právo na doplňujúce otázky.
(7) Po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov. V prípade trvania skúšok viac ako 4 hodiny je
potrebné vyhradiť prestávku na obed pre členov skúšobných komisií v trvaní min. 30 minút. Pri konzumácii jedla je
povinnosť dodržiavať 2 metrovú bezpečnú vzdialenosť medzi konzumujúcimi osobami v miestnosti určenej na konzumáciu
jedla pre každú skúšobnú komisiu v oddelenom čase. Pri striedaní komisií na čas obeda je potrebné miestnosť dôkladne
jednorazovo vyvetrať. Gratulácia k úspešnému zvládnutiu skúšok sa musí zaobísť bez tradičného podania rúk.

C) Hodnotenie výsledku štátnych skúšok
(1) Prítomnosť predsedu skúšobnej komisie je nevyhnutná pri rozhodovaní o výsledkoch štátnych skúšok. Pri rovnosti hlasov
rozhoduje predseda komisie.
(2) Skúšobná komisia pri obhajobe práce hodnotí podľa klasifikačnej stupnice ECTS teoretické vedomosti študenta,
schopnosť ich aplikácie, spôsob argumentácie a úroveň vystupovania. Výsledné hodnotenie obhajoby záverečnej práce sa
určí spravidla ako jednoduchý aritmetický priemer z písomného hodnotenia vedúceho práce, oponenta práce a obhajoby
práce. Študent získa kredity za obhajobu záverečnej práce, ak jej celkové hodnotenie bolo na úrovni niektorého z
klasifikačných stupňov od A po E.
(3) Ak komisia aj napriek kladným oponentským posudkom rozhodne, že záverečná práca nespĺňa požadovanú obsahovú
alebo odbornú kvalitu a obhajoba záverečnej práce je následne hodnotená výslednou známkou FX, v zápise musí byť detailné
stanovisko komisie a popis celého priebehu obhajoby záverečnej práce s následným odporúčaním komisie, či je potrebné
záverečnú prácu prepracovať, a tiež v akom rozsahu, alebo je študentovi zadaná nová záverečná práca.
(4) Skúšobná komisia ohodnotí kolokviálnu štátnu skúšku podľa klasifikačnej stupnice ECTS, ako jednoduchý aritmetický
priemer z hodnotenia jednotlivých tematických celkov. Výsledná hodnota sa zaokrúhli na celý stupeň (A-E). Ak je čiastkové
hodnotenie aspoň jedného tematického celku kolokviálnej štátnej skúšky klasifikované stupňom FX, výsledok ústnej štátnej
skúšky je FX. Študent opakuje skúšku len z toho tematického celku, z ktorého bol hodnotený stupňom FX.
(5) Celkový výsledok štúdia s hodnotením „prospel s vyznamenaním“ môže získať študent, ktorý dosiahol hodnotu váženého
študijného priemeru počas celej doby štúdia na úrovni maximálne 1,50 a zároveň jeho hodnotenie štátnych skúšok dosiahlo
úroveň nie horšiu ako B, pričom zo žiadneho predmetu počas štúdia nedosiahol hodnotenie horšie ako C.
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