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VYHLÁŠKA DEKANA 
Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave 

č. 2/2015 
 

k organizácii štátnych skúšok a obhajob záverečných prác 
v akademickom roku 2014/2015 

 
 

Článok 1 
 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
(1)  Vyhláška dekana precizuje „Študijný poriadok Ekonomickej univerzity 

v Bratislave“ (ďalej len „študijný poriadok“), pričom sa sústreďuje na priebeh 
štátnych skúšok a obhajob záverečných prác na 1. a 2. stupni štúdia, 
v akademickom roku 2014/2015. 

(2)  Študijný poriadok je záväzný pre všetkých študentov, učiteľov a iných 
pracovníkov, ktorí štúdium na Fakulte podnikového manažmentu EU v Bratislave 
(ďalej len „FPM“) organizujú a zabezpečujú. 

(3) Interná smernica č. 8/2011 o záverečných a habilitačných prácach (ďalej len 
„smernica“) vrátane jej príloh a doplnkov je záväzná pre všetkých študentov, 
vedúcich záverečných prác a oponentov záverečných prác. 

 

Článok 2 
VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV 

 
(1)  Študijný program 1. stupňa (ďalej len „bakalárske štúdium“) organizuje FPM 

v týchto študijných programoch: 
a)  Ekonomika a manažment podniku, v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika 

a manažment podniku, 
b)  Finančný manažment, v študijnom odbore 3.3.13 Finančný manažment. 

(2)  Študijný program 2. stupňa (ďalej len „inžinierske štúdium“) organizuje FPM 
v týchto študijných programoch: 
a)  Ekonomika podniku, v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment 

podniku, 
b)  Manažment a ekonomické znalectvo, v študijných odboroch 3.3.13 Finančný 

manažment a 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, 
c)  Manažment výroby a logistika, v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika 

a manažment podniku, 
d)  Personálny manažment podniku, v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika 

a manažment podniku, 
e)  Podnikové financie, v študijnom odbore 3.3.13 Finančný manažment, 
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f)  Všeobecný manažment, v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment 
podniku. 

(3)  Záverečná práca je podľa zákona o vysokých školách súčasťou vysokoškolského 
štúdia podľa každého študijného programu. Jej obhajoba patrí medzi štátne 
skúšky a je jednou z podmienok riadneho ukončenia štúdia.   
Záverečná práca je samostatnou prácou študenta. Spracovaním záverečnej práce 
sa rozumie vytvorenie originálneho dokumentu, ktorý rešpektuje zákony 
Slovenskej republiky, vnútorné predpisy EU v Bratislave, vnútorné predpisy FPM 
EU v Bratislave a je v súlade s etickými princípmi vedeckej práce.   
Záverečnou prácou bakalárskeho študijného programu je bakalárska práca.  
Záverečnou prácou inžinierskeho študijného programu  je diplomová práca.  

(4) Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce sa koná pred skúšobnou komisiou, 
v termínoch určených harmonogramom akademického roka. Náležitosti a priebeh 
štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce upravuje článok 14 študijného 
poriadku a článok 3 tejto vyhlášky. 

 

Článok 3 
PRIEBEH ŠTÁTNEJ SKÚŠKY A OBHAJOBY ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 
(1) Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce prebieha pred minimálne 4-člennou 

skúšobnou komisiou, ktorú vymenúva dekan FPM. Skúšobnú komisiu tvoria 
predseda, tajomník a minimálne ďalší dvaja členovia. Pre kreovanie komisie sa 
používajú, primerane, ustanovenia článku 14 študijného poriadku. 

(2) Skúšobná komisia má právo dohodnúť sa na priebehu štátnej skúšky a obhajoby 
záverečnej práce a stanoviť si poradie jednotlivých častí. O uvedenej skutočnosti 
musí informovať predseda skúšobnej komisie študentov, zaradených do danej 
skúšobnej komisie na začiatku príslušného skúšobného dňa. 

(3) Štátna skúška začína vylosovaním otázky. Študent si losuje jednu otázku 
z príslušnej skupiny otázok. Po jej zaznamenaní členmi komisie sa odoberie na 
určené miesto, aby sa pripravil. Časový limit prípravy je minimálne 10 minút. 
Počas odpovede študenta má skúšobná komisia právo klásť doplňujúce otázky, 
aby došlo k prevereniu úrovne zvládnutia danej problematiky. Výsledné 
hodnotenie odpovede študenta si zaznamenáva každý člen komisie do svojich 
podkladov. Záverečné hodnotenie skúšobnej komisie sa realizuje v rámci 
skúšobného dňa až po zodpovedaní poslednej otázky, posledného študenta danej 
skúšobnej komisie. 

(4) Obhajobu záverečnej práce otvára predseda skúšobnej komisie predstavením 
študenta, témy záverečnej práce, uvedením vedúceho práce a oponenta. Následne 
odovzdá slovo študentovi, aby v časovom limite spravidla do 10 minút 
prezentoval podstatné časti záverečnej práce, najmä: cieľ záverečnej práce, 
štruktúru záverečnej práce, podstatné časti 4. a 5. kapitoly, s uvedením záverov 
a odporúčaní. Následne prečíta predseda skúšobnej komisie podstatné časti 
posudkov, vrátane otázok vedúceho práce a oponenta. Po zodpovedaní otázok 
nasleduje diskusia, v ktorej môžu klásť otázky členovia skúšobnej komisie. 
Ukončením diskusie končí obhajoba záverečnej práce. 



  

  
 FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU 
 EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 
 

 

3 
 

(5) Hodnotenie štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce prebieha nasledovne: 
a) výsledná známka predmetovej štátnej skúšky je jednoduchým aritmetickým 

priemerom známok udelených jednotlivými členmi komisie, 
b) výsledná známka obhajoby záverečnej práce je jednoduchým aritmetickým 

priemerom známok udelených jednotlivými členmi komisie, vedúcim práce 
a oponentom záverečnej práce, 

c) celkové výsledok štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce sa stanoví 
nasledovne: 

- A  – výborne  – 1,0  – jednoduchý priemer do 1,25 vrátane, 
- B  – veľmi dobre  – 1, 5  – jednoduchý priemer od 1,26 do 1,75 vrátane, 
- C  – dobre  – 2,0  – jednoduchý priemer od 1,76 do 2,25 vrátane, 
- D  – uspokojivo  – 2, 5  – jednoduchý priemer od 2,26 do 2,75 vrátane, 
- E  – dostatočne  – 3,0  – jednoduchý priemer od 2,76 do 3,00 vrátane.  

(6)  Počas neverejného zasadnutia skúšobnej komisie dôjde k celkovému zhodnoteniu 
odpovedí na otázky zo štátnych skúšok a obhajob záverečných prác. Pri hodnotení 
sa aplikujú primerane ustanovenia čl. 14 študijného poriadku. Na záver 
neverejného zasadnutia skúšobnej komisie tajomník komisie prenesie hodnotenie 
jednotlivých častí zo svojich sumarizovaných podkladov do AiS2. Následne 
v miestnosti A6.12 vytlačí zápis o štátnych skúškach za každého skúšaného 
študenta a predloží ho na podpis všetkým členom skúšobnej komisie. Po tomto 
kroku končí neverejné zasadnutie skúšobnej komisie.   
Čiastkové a celkové hodnotenie (známky) oznámi predseda komisie študentovi 
individuálne, za neprítomnosti ostatných študentov. Následne predseda skúšobnej 
komisie už za prítomnosti všetkých študentov vykoná záverečné hodnotenie, 
oboznámi študentov s celkovým poradím a ukončí štátnu skúšku.  

 

Článok 4 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

 
(1) Vyhláška nadobúda účinnosť dňa 18. 5. 2015 a jej účinnosť končí 31. 8. 2015. 
 

V Bratislave 18. 5. 2015 
 

 prof. Ing. Peter Markovič, PhD. 
 dekan fakulty 
 


