
FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU  EU V BRATISLAVE  

ŠTÁTNE SKÚŠKY PREZENČNOU FORMOU V AK. ROKU 2020/2021 

POKYNY PRE ŠTUDENTOV 

 

Štátne skúšky sa na FPM uskutočnia v termínoch a v presnom časovom 
harmonograme: 

Ø inžinierske 01. 06. 2021 – 02. 06. 2021 
Ø bakalárske 08. 06. 2021 – 09. 06. 2021  

 
Vždy od 9:00 hod. do 16:30 hod. v závislosti od počtu študentov v komisii. 
Študenti sú na ŠS zaradení do presného časového harmonogramu. 
 

Študent je povinný: 

 
1. V prípade, že využil možnosť tlače záverečnej práce prostredníctvom vydavateľstva 

Ekonóm, priniesť na štátnu skúšku vytlačené tieto dokumenty:  
o 1x Protokol o kontrole originality (okrem časti detaily), 
o 1x Analytický list k ZP (podľa prílohy č. 6 IS č. 11/2019) 

 
2. Zaslať prezentáciu záverečnej práce – inžinierske štátnice do 31. 05. 2021 do 15:30 

hod. a bakalárske štátnice do 07. 06. 2020 do 15:30 hod. vo formáte ppt na mailovú 
adresu podľa zaradenia študenta do štátnicovej komisie: 

o  komisia č. 1 brigita.boorova@euba.sk 
o  komisia č. 2 milos.bodis@euba.sk 
o  komisia č. 3 magdalena.kubranova@euba.sk 
o  komisia č. 4 lubica.foltinova@euba.sk 
o  komisia č. 5 andrej.kovalev@euba.sk 
o  komisia č. 6 miroslav.kmetko@euba.sk 
o  komisia č. 7 katarina.vavrova@euba.sk 
o  komisia č. 8 lenka.kalusova@euba.sk 
o  komisia č. 9 iveta.kufelova@euba.sk 
o  komisia č. 10 jana.kissova@euba.sk 
o  komisia č. 11 milan.kubica@euba.sk 
o  komisia č. 12 miroslav.uhliar@euba.sk 

  

Je zakázané nosiť a konzumovať jedlo a nápoje v miestnosti určenej na 
štátnu skúšku. 
 
  



Vstup do budovy EU v Bratislave bude umožnený študentovi podľa presného 
časového harmonogramu  štátnych skúšok schválenom dekanom FPM. Študentovi sa umožní 
vstup do budovy EU v Bratislave najskôr 20 minút pred začiatkom štátnej skúšky daného 
študenta: 

Ø Študent sa pri vstupe do budovy EU v Bratislave identifikuje ISIC kartou alebo 
dokladom totožnosti, relevantným dokladom v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ  - 
potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie o negatívnom 
výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie 
COVID-19 nie staršie ako 7 dní; doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší 
ako 180 dní; doklad o tom, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období 
nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu príchodu na pracovisko; doklad, že bol 
zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou mRNA (napr. Pfizer alebo 
Moderna) vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní; doklad, že bol 
zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 prvou dávkou vektorovej vakcíny (napr. 
AstraZeneca) a od tohto očkovania uplynuli aspoň 4 týždne; doklad, že bol zaočkovaný 
proti choreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto 
dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19;  
príslušný doklad preukazujúci niektorú zo skutočností § 2 ods. 4 uvedenej vyhlášky. Do 
tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. 

Ø Vstup do priestorov EU v Bratislave a pohyb vo všetkých vnútorných priestoroch EU v 
Bratislave (vrátane PHF EU v Košiciach, študentských domovov, rekreačných a 
vzdelávacích zariadení EU v Bratislave) je možný iba s použitím ochranného rúška, 
resp. respirátora podľa aktuálneho COVID-automatu pre daný okres, v ktorom sa 
priestory EU v Bratislave nachádzajú. Respirátorom sa rozumie určený výrobok 
filtračná tvárová polmaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2, ktorá je osobným 
ochranným prostriedkom podľa osobitného predpisu alebo výrobok KN95 alebo N95 
alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
SR rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa 
osobitného predpisu.  

Ø Študent sa môže pohybovať iba v priestoroch, v ktorých sa nachádzajú miestnosti 
určené na štátne skúšky. 

 

Pred začiatkom štátnej skúšky je študent povinný zdržiavať sa v priestore pred miestnosťou 
určenou na štátnu skúšku. 

Študent je povinný dodržiavať tieto protiepidemické opatrenia:  
Ø osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoby s klinickými príznakmi COVID-

19, ako aj osoba podliehajúca karanténnym opatreniam, je z účasti na ŠS vylúčená 
Ø vzdialenosť medzi študentmi a medzi študentmi a členmi komisie zachovať minimálne 2 

metre 
Ø každý študent musí používať vlastné písacie potreby 
Ø každý študent si priebežne sleduje svoj zdravotný stav 
Ø po celý čas konania štátnej skúšky je zakázaná konzumácia stravy a nápojov 
Ø zákaz vytvárania skupín študentov v priestoroch EU v Bratislave 



Ø každý študent je povinný ihneď po skončení ŠS a oznámení výsledku opustiť priestory EU 
v Bratislave. 

 

Štátna skúška bude mať nasledovný priebeh: 

- Predseda komisie zodpovedá za dodržiavanie vypracovaného harmonogramu štátnych 
skúšok a aby nebol prekročený čas určený na štátnu skúšku jedného študenta (45 minút). 

- Predseda komisie umožní vstup do miestnosti iba študentovi, ktorý je pozvaný na štátnu 
skúšku a to najskôr 10 minút pred začiatkom štátnej skúšky.  

- Administrátor skontroluje totožnosť študenta na základe predloženého preukazu študenta, 
občianskeho preukazu alebo iného relevantného dokladu totožnosti, na ktorom je 
znázornená fotografia študenta. Z predloženého dokladu študenta nie je možné 
zaznamenávať žiadne údaje. 

- Študent si vyžrebuje otázky z jednotlivých predmetov a komisia mu poskytne časový 
priestor v rozsahu cca. 10 minút na základnú prípravu k vyžrebovaným otázkam. 

- Predseda komisie vyzve študenta k dodržiavaniu zásad Etického kódexu EU v Bratislave 
počas štátnej skúšky. 

- Štátna skúška začína obhajobou záverečnej práce a pokračuje jednotlivými predmetmi. 
- Komisia pre štátne skúšky ihneď po skončení štátnej skúšky každého študenta zasadne a 

na neverejnom zasadnutí rozhodne o výsledku štátnej skúšky a o výsledku štúdia každého 
študenta. 

- Po neverejnom zasadnutí predseda komisie oznámi každému študentovi výsledok jeho 
štúdia spôsobom „vyhovel“, „vyhovel s vyznamenaním“, „nevyhovel“ a upozorní ho, že 
v AiS2 sa študent dozvie konkrétny výsledok jednotlivých častí štátnych skúšok a 
výsledok štúdia. 

- Po oznámení výsledku štátnych skúšok študentovi vyzve predseda komisie študenta, aby 
opustil priestory EU v Bratislave. 

 

Termín a spôsob odovzdávania diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške 
budú zverejnené s dostatočným časovým predstihom (nie skôr ako 2 týždne po skončení 
štátnych skúšok). 

 

prof. Ing. Peter Markovič, PhD. 
 dekan FPM 


