Usmernenie k organizácii a priebehu štátnych skúšok
v bakalárskych a magisterských študijných programoch
na FF UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2019/20
Organizačné zabezpečenie a priebeh štátnych skúšok
1. Za konkrétnu obsahovú podobu štátnej skúšky zodpovedá garant* študijného programu a za
celkovú prípravu štátnej skúšky zodpovedá vedúci katedry.
2. Priebeh štátnej skúšky riadi a za jej organizáciu a priebeh zodpovedá predseda komisie pre štátne
skúšky.
3. Ak sa študent prihlási na štátnu skúšku a
 za svoju záverečnú prácu získa od vedúceho práce hodnotenie A – E a od oponenta
hodnotenie FX, môže sa zúčastniť na štátnej skúške/obhajobe záverečnej práce;
 za svoju záverečnú prácu získa od vedúceho práce hodnotenie FX a od oponenta hodnotenie
A – FX, nezúčastňuje sa na štátnej skúške/obhajobe záverečnej práce.
4. Záverečnú prácu študent odovzdá výlučne v elektronickej podobe vložením do AiS2. Po uplynutí
termínu na odovzdanie záverečných prác zašle študijné oddelenie vedúcim katedier zoznam
odovzdaných záverečných prác.
5. Posudzovatelia záverečných prác vložia svoje posudky do AiS2 najmenej päť dní pred obhajobou
záverečnej práce. Vytlačené a podpísané posudky odovzdajú predsedovi komisie pre štátne skúšky
najneskôr v deň obhajoby záverečnej práce.
6. Posudky vedúcich prác a oponentské posudky záverečných prác je potrebné vypracovať
s adekvátnou výpovednou hodnotou, aby študent získal konkrétny obraz o silných, ale aj slabých
stránkach svojej práce. Vedúci záverečnej práce a jej oponent majú povinnosť zúčastniť sa
obhajoby práce, ak im v tom nebránia iné neodkladné pracovné povinnosti. Minimálne je
žiaduce, aby na obhajobe záverečnej práce bol po vzájomnej dohode prítomný aspoň jeden
z dvojice posudzovateľov, prednostne vedúci záverečnej práce. Posudzovatelia prečítajú na
obhajobe svoje posudky doslovne alebo so súhlasom predsedu skúšobnej komisie vyberú z nich
podstatné časti vrátane otázok.
7. Predseda a členovia komisie pre štátne skúšky sa v AiS2 zoznámia s posudkami všetkých
záverečných prác obhajovaných pred príslušnou komisiou. Každý člen skúšobnej komisie musí
mať vopred prehľad o kvalite obhajovaných záverečných prác.
8. Štátna skúška/obhajoba záverečnej práce má kolokviálny charakter.
9. Štátne skúšky budú prebiehať prezenčnou formou podľa harmonogramu štátnych skúšok
vypracovaného vedúcou študijného oddelenia a schváleného prodekankou pre pedagogickú
činnosť každý deň so začiatkom o 9.00 hod. a s maximálnym počtom ôsmich študentov.
V harmonograme budú vyhradené krátke prestávky na dezinfekciu miestnosti a po štyroch
hodinách práce skúšobnej komisie bude vyhradená prestávka v trvaní minimálne tridsať minút.
10. Štátne skúšky sa budú konať v priestranných miestnostiach budov na Tajovského 40 a Tajovského
51 pri dodržiavaní aktuálne platných hygienicko-epidemiologických opatrení. Miestnosti budú
pravidelne vetrané a dezinfikované. Po celý čas konania štátnej skúšky bude v miestnosti zakázaná
konzumácia stravy a nápojov.
11. Pri vstupe do budovy bude každému študentovi, členovi komisie, ako aj vedúcim a oponentom
záverečných prác zmeraná telesná teplota. Študent pri vstupe odovzdá čestné vyhlásenie
*

Všetky roly v tomto usmernení, ktoré nie sú formulované v rodovo vyváženom jazyku, sa vzťahujú na ženský aj
mužský rod.

o bezinfekčnosti. Osoby s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoby s klinickými
príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam sa na štátnej skúške
nesmú zúčastniť. Študent s klinickými príznakmi COVID-19, pozitívne testovaný na COVID-19 alebo
s nariadenou karanténou môže vopred požiadať o absolvovanie štátnej skúšky dištančnou formou
alebo o odhlásenie z termínu štátnej skúšky. Absolvovanie štátnej skúšky dištančnou formou na
platforme Microsoft Teams bude tiež umožnené zahraničným študentom, ktorí sa nachádzajú vo
svojich domovských krajinách. V dostatočnom predstihu pred konaním štátnej skúšky dištančnou
formou sa uskutočnia testovacie videohovory študentov s administrátormi skúšobných komisií.
12. Všetky osoby realizujúce štátnu skúšku sú povinné nosiť rúško, dezinfikovať si ruky, používať
vlastné písacie potreby a dodržiavať dostatočný sociálny odstup (zachovávať bezpečnú vzdialenosť
2 m, obmedziť podávanie rúk).
13. Napriek obmedzeniam v súvislosti s pandemickou situáciou je potrebné dodržiavať dôstojný
priebeh štátnej skúšky. Spoločné otvorenie štátnych skúšok, hromadné privítanie študentov,
predstavenie členov komisie ani verejné vyhlásenie komplexných výsledkov po skončení štátnych
skúšok sa nebude konať. Študenti budú do miestnosti pozývaní po jednom. Výkon každého
študenta komisia zhodnotí bezprostredne po jeho štátnej skúške na neverejnom rokovaní.
Študent bude s výsledkom štátnej skúšky oboznámený individuálne a následne opustí miestnosť
štátnej skúšky aj budovu.
14. Skúšobná komisia ukončí priebeh štátnych skúšok administratívnym spracovaním výsledkov
štátnej skúšky, vytlačením zápisov o štátnej skúške z AiS2, ich podpísaním všetkými členmi
skúšobnej komisie a odovzdaním na študijné oddelenie v deň konania štátnej skúšky
(v odôvodnených prípadoch najneskôr v nasledujúci pracovný deň).

Štátne skúšky v neučiteľských študijných programoch 1. a 2. stupňa
Štátnu skúšku v študijných programoch 1. aj 2. stupňa okrem magisterských učiteľských študijných
programov tvorí jeden predmet:
ZÁVEREČNÁ (BAKALÁRSKA/DIPLOMOVÁ) PRÁCA S OBHAJOBOU.
Obhajobu záverečnej práce tvorí:
1. prezentácia práce študentom,
2. odpovede na otázky vedúceho práce a oponenta uvedené posudkoch záverečnej práce,
3. rozprava (jej obsahom budú odpovede na ďalšie otázky vedúceho práce a oponenta a na otázky
členov skúšobnej komisie).
Záverečnú prácu klasifikujú obidvaja posudzovatelia: vedúci záverečnej práce a oponent záverečnej
práce.
Klasifikácia predmetu štátnej skúšky je výsledným rozhodnutím komisie na jej neverejnom zasadnutí,
a to na základe hodnotení záverečnej práce a celkového výkonu študenta počas obhajoby.
Komisia pre štátne skúšky má štyroch členov, a to zo študijného odboru/programu, z ktorého je
obhajovaná záverečná práca.
Za úspešnú obhajobu bakalárskej práce ako predmetu štátnej skúšky získa študent 10 kreditov.
Za úspešnú obhajobu diplomovej práce ako predmetu štátnej skúšky získa študent 20 kreditov.

Štátne skúšky v učiteľských študijných programoch 1. stupňa
Štátnu skúšku v učiteľských študijných programoch 1. stupňa tvorí jeden predmet:
BAKALÁRSKA PRÁCA S OBHAJOBOU.

Štátna skúška/obhajoba bakalárskej práce má kolokviálny charakter a jej komplementárnou súčasťou
je pedagogicko-psychologický a sociálnovedný základ učiteľského študijného odboru.
Tematické okruhy na didaktickú transformáciu témy bakalárskej práce do edukačného procesu
zverejňuje Pedagogická fakulta UMB ako garantujúce pracovisko pre učiteľstvo a pedagogické vedy.
Komisia pre štátne skúšky má piatich členov, a to po dvoch zo študijných programov v kombinácii
a jedného za pedagogicko-psychologický a sociálnovedný základ; resp. štyroch členov
v jednopredmetovom študijnom programe: traja za predmet študijného programu a jeden za
pedagogicko-psychologický a sociálnovedný základ.

Štátne skúšky v učiteľských študijných programoch 2. stupňa
Štátna skúška v učiteľských študijných programoch 2. stupňa pozostáva z troch predmetov:
DIPLOMOVÁ PRÁCA S OBHAJOBOU,
TEÓRIA A DIDAKTIKA PRVÉHO PREDMETU,
TEÓRIA A DIDAKTIKA DRUHÉHO PREDMETU (ŠPORTOVEJ ŠPECIALIZÁCIE).
Katedry zverejňujú na svojich webových stránkach tézy z teórie a didaktiky predmetov štátnej
skúšky do konca výučbovej časti zimného semestra.
Obhajobu diplomovej práce tvorí:
1. prezentácia práce študentom/študentkou,
2. odpovede na otázky vedúceho práce a oponenta uvedené posudkoch diplomovej práce,
3. rozprava (jej obsahom budú odpovede na ďalšie otázky vedúceho práce a oponenta a na otázky
členov skúšobnej komisie).
Diplomovú prácu klasifikujú obidvaja posudzovatelia: vedúci záverečnej práce a oponent diplomovej
práce.
Komisia hodnotí/klasifikuje každý predmet štátnej skúšky podľa šesťstupňovej klasifikačnej stupnice.
Štátna skúška je úspešne vykonaná, ak jej výsledok je hodnotený niektorým z klasifikačných stupňov
od A po E.
Celková klasifikácia štátnej skúšky je výsledným rozhodnutím komisie na jej neverejnom zasadnutí
a vypočítava sa ako priemer klasifikácie všetkých predmetov štátnej skúšky. Z takto vypočítaného
aritmetického priemeru sa uvádza celkový výsledok štátnej skúšky:
 Priemer 1,00 – 1,25 – celkový výsledok štátnej skúšky A/výborne.
 Priemer 1,26 – 1,75 – celkový výsledok štátnej skúšky B/veľmi dobre.
 Priemer 1,76 – 2,25 – celkový výsledok štátnej skúšky C/dobre.
 Priemer 2,26 – 2,75 – celkový výsledok štátnej skúšky D/uspokojivo.
 Priemer 2,76 – 3,00 – celkový výsledok štátnej skúšky E/dostatočne.
Komisia pre štátne skúšky má štyroch členov: dvaja členovia z prvého študijného programu a dvaja
členovia z druhého študijného programu.
Za úspešnú obhajobu diplomovej práce ako predmetu štátnej skúšky získa študent 16 kreditov.
Za úspešnú štátnu skúšku z teórie a didaktiky prvého predmetu získa študent 2 kredity.
Za úspešnú štátnu skúšku z teórie a didaktiky druhého predmetu (športovej špecializácie) získa
študent 2 kredity.
Za úspešnú štátnu skúšku z teórie a didaktiky telesnej výchovy v jednopredmetovom študijnom
programe učiteľstva telesnej výchovy získa študent 4 kredity.
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