
FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU  EU V BRATISLAVE  

ŠTÁTNE SKÚŠKY PREZENČNOU FORMOU V AK. ROKU 2021/2022 

POKYNY PRE ŠTUDENTOV 

 

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

Ø inžinierske 01. 06. 2022 – 02. 06. 2022 
 
Vždy od 8:45 hod. do 16:40 hod. v závislosti od počtu študentov v komisii. 
Študenti sú na ŠS zaradení do presného časového harmonogramu.  
 

Študent je povinný: 

 
1. Dostaviť sa na štátnu skúšku najneskôr 30 min. pred jej začiatkom a zdržiavať sa v 

priestore pred miestnosťou určenou na štátnu skúšku. 
 

2. Zaslať prezentáciu záverečnej práce – inžinierske štátnice do 31. 05. 2022 do 15:30 h 
vo formáte pptx na mailovú adresu podľa zaradenia študenta do štátnicovej komisie: 

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

  

Je zakázané nosiť a konzumovať jedlo a nápoje v miestnosti určenej 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: 
Ø Predseda komisie zodpovedá za dodržiavanie vypracovaného harmonogramu štátnych 

skúšok. 
Ø Tajomník komisie 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. 

Ø Študent si vyžrebuje otázky z jednotlivých predmetov a komisia mu poskytne časový 
priestor v rozsahu cca. 15 minút na základnú prípravu k vyžrebovaným otázkam. 

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

Ø Štátna skúška začína obhajobou záverečnej práce a pokračuje jednotlivými predmetmi. 
Ø 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. 

Ø 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. 

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

 

 

prof. Ing. Peter Markovič, PhD. 
 dekan FPM EU v Bratislave 


