
Metodické usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác a vykonávaniu 

štátnych skúšok na FCHPT STU v ak. r. 2020/2021 
vytvorené s prihliadnutím na mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID – 

19 a s tým súvisiacimi obmedzeniami činnosti STU a prezenčnej metódy štúdia na STU 

 

Metodické usmernenie vychádza z legislatívnych ustanovení predpisov Študijný poriadok STU 
v znení doplnkov 1 a 2 (Študijný poriadok STU)1 a Metodické usmernenie k odovzdávaniu 

záverečných prác a organizácii štátnych skúšok v LS 2020/2021 na STU v Bratislave, vydané 
21.04.20212.  
 
Metodické usmernenie má charakter odporúčaní k jednotlivým fázam procesu odovzdávania ZP 
(Tab. 1), príprave a priebehu štátnych skúšok (Tab. 2). Termíny uvedené v ňom sú pre študentov, 
vedúcich prác, školiteľov, oponentov, predsedov a členov skúšobných komisií záväzné. 
 
 
Tabuľka 1: Usmernenia k odovzdávaniu záverečných prác (ZP) na FCHPT STU 

Fáza  Čiastkový proces 

1. Termín 
odovzdávania prác  

Najneskorší termín odovzdania bakalárskych prác je 23.5.2021  
Najneskorší termín odovzdania diplomových prác je 16.5.2021 
Najneskorší termín odovzdania dizertačných prác 27.6.2021 

2. Spôsob odovzdania 
ZP 

Študent nepredkladá ZP v listinnej podobe.  
Na účely jej uchovávania v akademickej knižnici fakulta vyhotoví 
digitálnu rozmnoženinu ZP. 

3. Spôsob odovzdania 
zadania ZP 
a licenčnej zmluvy 

Zadanie ZP sa nepodpisuje. Vygenerované zadanie študent vloží do 
záverečnej práce na stanovené miesto a takúto prácu vloží do AIS.  
Návrh licenčnej zmluvy, v prípade potreby aj  žiadosť o predĺženie 
odkladnej lehoty podpíše elektronicky len v AIS. Nie je potrebné 
listinné vyhotovenie licenčnej zmluvy. Licenčnú zmluvu je potrebné 
odsúhlasiť najneskôr 7 dní pred obhajobou ZP (najlepšie hneď po 
vložení do AIS). 

4. Kontrola originality 

ZP 

 

Záverečná práca napísaná v slovenskom jazyku prechádza kontrolou 
originality v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a 
habilitačných prác (ďalej len „CRZP“) automaticky po vložení do AIS.  
 
Originalita záverečnej práce napísanej v anglickom jazyku sa najprv 
overí v antiplagiátorskom systéme Turnitin Similarity Enterprise (ďalej 
len „Turnitin“) a až potom sa záverečná práca vloží do CRZP, kde tiež 
prechádza kontrolou originality.  
 

 
Detaily týkajúce sa odovzdávania záverečných prác sú podrobne popísané v materiáli 2 bodoch 3 
a 4. 
 

https://www.stuba.sk/sk/studenti/legislativa/studijny-poriadok-stu.html?page_id=4560
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/dekanat/rehakova_-_studijne/metodicke_usmernenie_k_ZP_a_SS_2020-2021_FINAL_podpisany.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/dekanat/rehakova_-_studijne/metodicke_usmernenie_k_ZP_a_SS_2020-2021_FINAL_podpisany.pdf


Tabuľka 2: Usmernenia k organizácii obhajob ZP a štátnych skúšok (ŠS) na FCHPT STU 

Fáza  Čiastkový proces 

1. Všeobecné 
usmernenie k 
priebehu 

Všetky štátne skúšky sa budú konať pred skúšobnou komisiou 
dištančnou metódou prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej 
prítomnosti študentov s použitím informačných a komunikačných 
technológií formou webmeetingov služby 
G-Suite od spoločnosti Google, pričom musia byť zachované všetky 
podmienky pre vykonanie štátnej skúšky v súlade so Študijným 
poriadkom STU. 
 

2. Termíny konania ŠS Bakalárske štúdium 21. – 24.6.2021 
Inžinierske štúdium 31.5. – 3.6.2021 
Doktorandské štúdium do 31.8.2021 

3a. Spôsob oznámenia / 
zverejnenia ŠS 
fakultou 

Fakulta oznámi konanie jednotlivých online štátnych skúšok 
zverejnením na svojej webovej stránke v záložke Študenti – Štúdium 
– Štátne skúšky najneskôr 14 kalendárnych dní pred ich konaním; 
konkrétne termíny pre  
    štátne skúšky bakalárskeho štúdia: min. 7.6.2021 
    štátne skúšky inžinierskeho štúdia: min. 17.5.2021 
    štátne skúšky doktorandského štúdia podľa individuálnych 
termínov 

3b. Spôsob oznámenia / 
zverejnenia ŠS 
skúšobnou komisiou 

Predseda skúšobnej komisie alebo ním poverená osoba oznámi 
zloženie skúšobnej komisie príslušnej referentke študijného 
oddelenia v termíne do: 
31.5.2021 v prípade bakalárskych ŠS 
30.4.2021 v prípade inžinierskych ŠS 
Študijná referentka zabezpečí založenie študijnej komisie v AIS, čím sa 
zabezpečí prístup k materiálom potrebným k obhajobe každému členovi 
komisie, ktorý je aktívnym používateľom AIS (v oddelení Moja výučba - 
Štátnice). Ostatným členom komisie zašle potrebné materiály predseda 
skúšobnej komisie alebo ním poverená osoba elektronicky min. 7 dní pred 
konaním ŠS. 

 
Predseda skúšobnej komisie alebo ním poverená osoba oznámi 
presné údaje  o konaní online štátnych skúšok v súlade s 2 bod  5.3 a) 
– e) a kód pre elektronické pripojenie sa členov komisie, oponentov, 
vedúcich ZP a skúšaných študentov k príslušnej online štátnej skúške; 
kód pre sledovanie verejného priameho prenosu a vyhlásenia 
výsledkov online štátnej skúšky príslušnej referentke študijného 
oddelenia v termíne do: 
4.6.2021 v prípade bakalárskych ŠS 
14.5.2021 v prípade inžinierskych ŠS 
 
Predseda skúšobnej komisie alebo ním poverená osoba (na tento účel 
odporúčame ustanoviť tajomníka, ktorý nemusí byť členom komisie) 
zabezpečí možnosť softvérového pripojenia sa ku konkrétnej online štátnej 
skúške členom skúšobnej komisie, vedúcim záverečných prác, oponentom, 



študentom a iným osobám s ohľadom na kapacitné možnosti použitých 
informačných a komunikačných technológií a zároveň zabezpečí jej verejný 
priamy prenos. 
 
Návod na vytvorenie videokonferencie (webmeetingu) a priameho prenosu 
(streamu) je dostupný na https://www.uiam.sk/~klauco/instructions/.  
 
V prípade, že predseda komisie a tajomník (príp. ďalší členovia komisie) 
budú v spoločnej miestnosti na FCHPT, sú povinní dodržiavať aktuálne 
platné hygienické pokyny a zároveň nahlásiť čísla skúšobnej miestnosti a to 
v rovnakých termínoch, ako je uvedené vyššie.  
 

Obhajoby dizertačných prác sa riadia osobitnými ustanoveniami 
podľa2, bod 6 Osobitosti k organizácii dizertačnej skúšky a obhajoby 
dizertačnej práce (článok 36 až 42  Študijného poriadku STU)  
  

4.  Rozhodovanie 
o výsledkoch ŠS 

Bude prebiehať na neverejnom zasadnutí len za účasti skúšobnej 
komisie (bez prítomnosti verejnosti). Skúšobná komisia sa pre tento 
účel odpojí z verejného zasadnutia online štátnej skúšky a pripojí sa 
k samostatnému webmeetingu  za účasti výhradne členov skúšobnej 
komisie.  
Predseda skúšobnej komisie alebo ním poverená osoba s dostatočným 
predstihom oznámi členom komisie kód pripojenia neverejného zasadnutia.  

V prípadne dizertačnej skúšky platia ďalšie osobitné ustanovenia 
podľa2, bod 6, týkajúce sa tajného hlasovania prostredníctvom 
elektronického hlasovacieho systému AIS.  

5. Zverejnenie 
výsledkov ŠS 

Členovia skúšobnej komisie a študenti, príp. ďalšie oprávnené osoby 
sa opäť pripoja na verejné zasadnutie, na ktorom budú vyhlásené 
výsledky ŠS. Tieto bude možné sledovať aj vo verejnom priamom 
prenose. 

6.  Zápis z online ŠS V zápise sa okrem iných náležitostí skúšobná komisia povinne 
vyjadrí  originalite ZP (2, bod 3.3c, 3.6c, 3.8c).  
Zápis z online štátnej skúšky musí byť podpísaný všetkými členmi 
skúšobnej komisie a predsedom. Ak nebude možné zabezpečiť 
podpisy všetkých členov skúšobnej komisie na fakulte (najmä 
v prípade ďalších odborníkov mimo STU alebo členov mimo fakulty), 
môže byť príslušným členom skúšobnej komisie doručený zápis o ŠS 
elektronicky, tí ho následne podpíšu a bezodkladne doručia späť 
na fakultu v listinnej podobe (poštou). Podrobnosti sú popísané v 2 
bode 5.5 

 
 
V Bratislave, 27.4.2021 
 
 
Milena Reháková, prodekanka pre vzdelávanie 

https://www.uiam.sk/~klauco/instructions/

