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Smernica dekana č. 1/2021 

Pravidlá absolvovania štátnej skúšky  

a rozhodovania o výsledku štátnej skúšky magisterského štúdia 

 
Tieto pravidlá vydávam v súlade s ustanoveniami Študijného poriadku Rímskokatolíckej 

cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Čl. 1  

Štátna skúška 

(1) Štátna skúška sa považuje za predmet študijného programu. 

(2) Štátna skúška môže pozostávať zo súčastí; súčasti štátnej skúšky sa nepovažujú za 

predmety študijného programu a nepriraďujú sa im kredity. 

(3) Termíny štátnych skúšok stanovuje dekan v súlade s fakultným harmonogramom štúdia. 

Čl. 2  

Podmienky účasti na štátnej skúške 

(1) Účasť na štátnej skúške je podmienená splnením študijných podmienok (úspešným 

absolvovaním predmetov) študijného programu, uvedených v informačnom liste štátnej 

skúšky. 

(2) Ak študijný program neurčuje inak, poslednú štátnu skúšku môže študent vykonať 

a) po získaní minimálne takého počtu kreditov, aby po získaní kreditov za úspešné 

absolvovanie poslednej štátnej skúšky dosiahol potrebný počet kreditov na riadne 

skončenie štúdia a 

b) po úspešnom absolvovaní povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov a 

výberových predmetov v skladbe určenej študijným programom okrem poslednej 

štátnej skúšky, 

c) ak má vyrovnané všetky finančné záväzky voči fakulte aj univerzite, najmä školné a 

poplatky spojené so štúdiom a 

d) nie je proti nemu vedené disciplinárne konanie. 

Čl. 3  

Spôsob prihlasovania na štátnu skúšku 

(1) Štátnu skúšku si študent zapisuje do zápisného listu pri zápise na začiatku akademického 

roka ako predmet študijného programu, prípadne na začiatku letného semestra. 

(2) Na štátnu skúšku sa študent prihlasuje v Akademickom informačnom systéme (AIS2) 

najneskôr 3 týždne pred termínom štátnej skúšky.  

(3) V prípade, že je stanovený len jeden termín štátnej skúšky v akademickom roku a študent 

nepožiadal o zrušenie zápisu štátnej skúšky v zápisnom liste najneskôr tri týždne pred 

termínom štátnej skúšky, považuje sa za prihlásenie na štátnu skúšku študentom aj zápis 

predmetu štátnej skúšky v zápisnom liste. V takom prípade môže študijná referentka 

zaradiť študenta do harmonogramu v AIS2 aj bez jeho samostatného prihlásenia v AIS2. 
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(4) Študent sa môže odhlásiť zo štátnej skúšky najneskôr 3 kalendárne dni pred termínom 

štátnej skúšky bez udania dôvodu. Odhlásiť sa môže samostatne v AIS2 alebo 

prostredníctvom študijného oddelenia zaslaním písomnej žiadosti v listinnej podobe alebo 

elektronickej podobe, doručenej na študijné oddelenie najneskôr 3 dni pred termínom 

štátnej skúšky. 

(5) V prípade, že študent nesplnil študijné podmienky účasti na štátnej skúške, považuje sa, že 

študent nie je prihlásený na štátnu skúšku a študijné oddelenie mu zruší zápis štátnej skúšky 

v zápisnom liste.  

Čl. 4  

Spôsob hodnotenia štátnej skúšky 

(1) Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie výsledkov sú verejné. Rozhodovanie komisie 

o výsledkoch štátnej skúšky sa uskutočňuje na neverejnom zasadnutí komisie. 

(2) Štátna skúška sa hodnotí známkou A – FX. O hodnotení štátnej skúšky alebo jej súčasti 

rozhoduje skúšobná komisia konsenzuálne. Ak skúšobná komisia nedospeje ku konsenzu, 

o hodnotení štátnej skúšky alebo jej súčasti sa rozhoduje hlasovaním. 

(3) V prípade, že skúšobná komisia hlasuje o hodnotení štátnej skúšky, členovia komisie 

ohodnotia štátnu skúšku klasifikačným stupňom A – FX (A = 1, B = 1,5, C = 2, D = 2,5, 

E = 3, FX = 4) a výsledok hlasovania je aritmetický priemer číselnej hodnoty 

klasifikačných stupňov zaokrúhlený matematicky k najbližšiemu stupňu. V prípade 

rovnosti hlasov alebo presnej polovice medzi dvoma stupňami je výsledok zaokrúhlený 

k najbližšej číselnej hodnote smerom nadol. 

Čl. 5  

Neúčasť na štátnej skúške 

(1) Ak sa študent nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť na termíne štátnej skúšky alebo jej 

súčasti, na ktorý sa prihlásil, je povinný písomne, v listinnej alebo elektronickej podobe, 

sa ospravedlniť predsedovi skúšobnej komisie vopred alebo najneskôr do troch pracovných 

dní po termíne štátnej skúšky alebo jej súčasti, ak existovali vážne prekážky, ktoré mu 

bránili ospravedlniť sa vopred.  

(2) Ak sa študent bez ospravedlnenia nedostaví na štátnu skúšku alebo jej súčasť v určenom 

termíne, alebo ak predseda skúšobnej komisie jeho ospravedlnenie neuzná, z daného 

termínu štátnej skúšky je hodnotený známkou FX. 

Čl. 6  

Opravný termín štátnej skúšky 

(1) Ak bol študent na riadnom termíne štátnej skúšky hodnotený známkou FX, má právo na 

dva opravné termíny. 

(2) Opravné termíny štátnej skúšky môže študent vykonať 

a) v opravných termínoch na konanie štátnych skúšok v príslušnom akademickom roku, 

pričom medzi prvým a druhým opravným termínom musí byť lehota minimálne dva 

mesiace, alebo 
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b) v termínoch na konanie štátnych skúšok v niektorom z nasledujúcich akademických 

rokov, pričom medzi prvým a druhým opravným termínom musí byť lehota minimálne 

dva mesiace; v takom prípade si študent opakovane zapíše štátnu skúšku ako predmet 

študijného programu s opakovaným zápisom. 

(3) Opravný termín štátnej skúšky musí študent absolvovať najneskôr do termínu určeného 

pravidlami študijného programu. Nesplnenie tejto podmienky je dôvodom na vylúčenie zo 

štúdia z dôvodu nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu. 

(4) V magisterskom študijnom programe katolícka teológia je podmienkou zápisu do 5. roku 

štúdia úspešné absolvovanie štátnej skúšky z filozofie. Nárok na riadny a opravné termíny 

štátnej skúšky z filozofie má študent najneskôr do konca 4. roku štúdia v súlade 

s harmonogramom štúdia daného akademického roka. Nesplnenie tejto podmienky je 

dôvodom na vylúčenie zo štúdia z dôvodu nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo 

študijného programu. 

Čl. 7  

Platnosť a účinnosť 

Tento predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu. 

 

V Bratislave 16.7.2021 

 

 

 

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. 

dekan fakulty 

 


