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BAKALÁRSKE ŠTÁTNE SKÚŠKY 

27. 5. – 6. 6. 2019 
 

• Študent prinesie na študijné oddelenie do 26. 4. 2019: 
o 2x bakalársku prácu v pevnej väzbe 
o 2 podpísané licenčné zmluvy (zmluvy sa vytlačia po vložení práce do systému AIS2) 
o Odovzdanie práce sa pokladá za súčasť prihlásenia sa študenta na riadny  termín 

štátnej skúšky, t.j. v období od 27. 5. 2019 do 6. 6. 2019. V prípade, že sa študent 
nechce zúčastniť štátnej skúšky v tomto termíne, je povinný o tom informovať 
príslušnú katedru. 

 
• Študijné oddelenie potvrdí odovzdanie bakalárskej práce, ktorú študent následne odovzdá 

na príslušnej katedre  (2x pevná väzba) . 
 

• Katedra: 
o nesmie prebrať nepotvrdenú bakalársku prácu  
o príjme bakalársku prácu od študenta a zaradí ho do zoznamu na štátne skúšky 

(obhajobu bakalárskej práce) 
 

• Študent: 
o po splnení podmienok k ŠS (po vykonaní skúšok v predpísanej skladbe) sa prihlási na 

ŠS  
 

• Katedra: 
o odovzdá najneskôr do 20. 5. 2019 v papierovej podobe zloženie komisií spolu so 

zaradením študentov do jednotlivých komisií na príslušné študijné oddelenie 

• Študijné oddelenie skontroluje študenta cez AIS2  
o ak je študent v poriadku, zaradí ho na termín podľa zoznamov dodaných z katedier 
o ak študent nie je v poriadku, študijné oddelenie kontaktuje katedru, kde ho katedra 

skontroluje a následne oznámi študijnému oddeleniu, či študent môže / nemôže byť 
zaradený na štátne skúšky 
 

• Študent sa prihlási na štátnu skúšku cez AIS2. Termín prihlasovania je od 15. 4. 2019         
do 18. 5. 2019. (V prípade problémov treba kontaktovať administrátora AIS2 Ing. Páleníka). 
 

• Ak má študent povinnosť vykonať štátnu skúšku z pedagogicko-psychologického základu, 
termín jej konania včas spresní Pedagogická fakulta. 
 

• V čase od 27. 5. 2019 do 6. 6. 2019 budú prebiehať na príslušnej katedre štátne skúšky 
resp. obhajoby bakalárskych prác. 
 

• Študent, ktorý nevyhovie na štátnej skúške v riadnom termíne, môže 1. opravný termín 
absolvovať v čase od 28. 8. 2019 do 31. 8. 2019. 

• Bez predloženia žiadosti o opravný termín sa študent nebude môcť zúčastniť 1. opravného 
termínu príp. 2. opravného termínu (žiadosť o opravný termín teda odovzdáva aj študent, 
ktorý minulý akademický rok nevyhovel na štátnych skúškach). 

• Žiadosť o opravný termín treba odovzdať na príslušnú katedru do  13. 7. 2019 – študent  
odovzdáva žiadosť na katedre, na ktorej obhajoval bakalársku prácu. 
 

• Promócie sa budú konať v termínoch, ktoré sú uvedené v harmonograme pre akad. rok 
2018/2019. 

 



MAGISTERSKÉ ŠTÁTNE SKÚŠKY 
15. 5. – 20. 5. 2019 / 21. 5. - 29. 5. 2019 

 
• Študent prinesie na študijné oddelenie do 26. 4. 2019: 

o 2x diplomovú prácu v pevnej väzbe 
o 2 podpísané licenčné zmluvy (zmluvy sa vytlačia po vložení práce do systému AIS2) 
o Odovzdanie práce sa pokladá za súčasť prihlásenia sa študenta na riadny  termín 

štátnej skúšky, t. j. v období od 15. 5. – 20. 5. 2019 / 21. 5. – 29. 5. 2019. V prípade, 
že sa študent chce zúčastniť štátnej skúšky až v auguste, je povinný o tom informovať 
príslušné katedry a študijné oddelenie 
 

• Študijné oddelenie potvrdí odovzdanie diplomovej práce, ktorú študent následne odovzdá 
na príslušnej katedre (2x pevná väzba).  

• Katedra: 
o nesmie prebrať nepotvrdenú diplomovú prácu  
o príjme diplomovú prácu od študenta a zaradí ho do zoznamu na štátne skúšky 

 
• Študent: 

o sa prihlási na ŠS po splnení podmienok k ŠS (po vykonaní skúšok v predpísanej skladbe)  
 

• Katedra: 
o odovzdá najneskôr do 11. 5. 2019 v papierovej podobe zloženie komisií spolu so 

zaradením študentov do jednotlivých komisií na príslušné študijné oddelenie 

• Študijné oddelenie skontroluje študenta cez AiS2  
o ak je študent v poriadku, zaradí ho na termín podľa zoznamov dodaných z katedier 
o ak študent nie je v poriadku, študijné oddelenie kontaktuje katedru, kde ho katedra 

skontroluje a následne oznámi študijnému oddeleniu, či študent môže / nemôže byť 
zaradený na štátne skúšky 
 

• Študent sa prihlási na štátnu skúšku cez AIS2. Termín prihlasovania je od 15. 4. 2019 do    
10. 5. 2019. (V prípade problémov treba kontaktovať administrátora AIS2 Ing. Páleníka). 
 

• V čase od 15. 5. 2019 do 20. 5. 2019 bude prebiehať štátna skúška z pedagogicko-
psychologického a sociálneho základu. Rozpis s presným dátumom skúšky pripravuje 
Pedagogická fakulta. Na štátnu skúšku z pedagogicko-psychologického základu môžu ísť len 
tí študenti, ktorí majú splnené podmienky pre absolvovanie štátnych skúšok (odovzdaná 
záverečná práca a vykonané skúšky podľa predpísanej skladby štúdia). 

• V čase od 21. 5. 2019 do 29. 5. 2019 bude prebiehať na príslušných katedrách štátna 
skúška spolu s obhajobou diplomovej práce. 
 

• Študent, ktorý nevyhovie na štátnej skúške v riadnom termíne, môže 1. opravný termín 
absolvovať v čase od  28. 8. 2019 do 31. 8. 2019.  

• Bez predloženia žiadosti o opravný termín sa študent nebude môcť zúčastniť 1. opravného 
termínu príp. 2. opravného termínu (žiadosť o opravný termín teda odovzdáva aj študent, 
ktorý minulý akademický rok nevyhovel na štátnych skúškach). 

• Žiadosť o opravný termín treba odovzdať na príslušnú katedru do  13. 7. 2019. 
 

• Dňa 27. 8. 2019 bude prebiehať štátna skúška z pedagogicko-psychologického a sociálneho 
základu. Rozpis s presným dátumom skúšky pripravuje Pedagogická fakulta. Žiadosť 
o opravný termín treba odovzdať na študijné oddelenie do  13. 7. 2019. 

• Promócie sa uskutočnia v termínoch, ktoré sú stanovené v Harmonograme pre akad. rok 
2018/2019. 


