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

magisterské - 15.6.2020 – 26.6.2020 

bakalárske - 15.6.2020 –  25.6.2020 

- podľa časových harmonogramov poslaných na ročníkový e-mail 
 

Študent je povinný si na štátnu skúšku priniesť: 

- Vytlačenú a zviazanú záverečnú prácu 1 x (v prípade, že si ju nedal tlačiť vo 

vydavateľstve EKONÓM; záverečné práce tlačené vo vydavateľstve EKONÓM donesú 

do miestnosti určenej na štátnu skúšku sekretárky katedier KIK,KJaT a KRaSJ) 

- Vytlačené a študentom podpísané dokumenty: 1 x kontrolu originality, 1 x zadanie 

záverečnej práce, 1x analytický list, licenčné zmluvy -2 druhy vytlačené každú 2 x 

- Vlastné písacie potreby 

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

Vstup do budovy EU v Bratislave bude umožnení študentovi podľa presného časového 

harmonogramu  štátnych skúšok schválenom dekanom FAJ. Študentovi sa umožní vstup do 

budovy EU v Bratislave najskôr 15- 20 minút pred začiatkom štátnej skúšky, ktorej sa majú 

podľa zverejneného harmonogramu zúčastniť: 

 študent sa pri vstupe do budovy EU v Bratislave identifikuje ISIC kartou a dokladom 

totožnosti - OP 

 študent sa môže pohybovať iba v priestoroch, v ktorých sa nachádzajú miestnosti 

určené na štátne skúšky 

Pri vstupe do budovy EU v Bratislave je každý študent povinný sa preukázať vlastným 

rúškom (odporúča sa tiež použitie jednorazových rukavíc). Meranie teploty je odporúčané 

a bude sa vykonávať náhodne. Po opakovanom nameraní telesnej teploty vyššej ako 37,5 stupňa 

Celzia nebude povolený vstup do budovy. 

Pred začiatkom štátnej skúšky je študent povinný zdržiavať sa v priestore na to určenom 

dekanom FAJ. Priamo v miestnosti študent odovzdá tlačenú verziu záverečnej práce (v prípade, 

že si ju nedal tlačiť vo vydavateľstve EKONÓM; záverečné práce tlačené vo vydavateľstve 

EKONÓM donesú do miestnosti určenej na štátnu skúšku sekretárky katedier KIK,KJaT  

KRaSJ), a všetky ostatné vytlačené dokumenty k záverečnej práci (kontrolu originality, zadanie 

záverečnej práce, analytický list, licenčné zmluvy).  

Študent je povinný dodržiavať tieto epidemiologické opatrenia:  

 osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoby s klinickými príznakmi 

COVID-19, ako aj osoba podliehajúca karanténnym opatreniam, je z účasti na ŠS 

vylúčená 

 vzdialenosť medzi študentmi a medzi študentmi a členmi komisie zachovať minimálne 

2 metre 
  

 každý študent musí používať vlastné písacie potreby 



 každý študent si priebežne sleduje svoj zdravotný stav 

 po celý čas konania štátnej skúšky je zakázaná konzumácia stravy a nápojov 

 zákaz vytvárania skupín študentov v priestoroch EU v Bratislave 

každý študent je povinný ihneď po skončení ŠS a oznámení výsledku opustiť priestory EU 

v Bratislave. 

Štátne skúšky sa budú realizovať podľa presného časového harmonogramu štátnych skúšok, 

ktoré budú zverejnené najneskôr 5 dní pred prvým dňom určeným na štátne skúšky. 

Harmonogram štátnych skúšok podľa dní, komisií a konkrétneho rozpisu študentov na danú 

hodinu na celé obdobie štátnych skúšok zverejní fakulta aj na webovej stránke FAJ EU 

v Bratislave 1 deň pred prvým dňom určeným na štátne skúšky.  

 

Štátna skúška bude mať nasledovný priebeh: 

 predseda komisie umožní vstup do miestnosti maximálne 1 študentovi, ktorý je 

pozvaný na štátnu skúšku v danú hodinu  

 predseda komisie oznámi študentovi, že na štátnej skúške sa bude postupovať podľa 

epidemických opatrení v období štátnych skúšok, ktoré boli zverejnené na stránke 

EU v Bratislave, ako aj na vstupných dverách v miestnosti určenej na štátne skúšky  

 komisia pre štátne skúšky ihneď po skončení štátnej skúšky každého študenta zasadne 

a na neverejnom zasadnutí rozhodne o výsledku štátnej skúšky každého študenta 

 predseda komisie oznámi študentovi výsledok štátnej skúšky „vyhovel“ alebo,  

„nevyhovel“ a upozorní ho, že v AIS2 sa študent po ukončení časti štátnej skúšky 

dozvie konkrétny výsledok jednotlivej časti štátnej skúšky   

 študent po úspešnom ukončení poslednej časti štátnej skúšky si môže vyzdvihnúť na 

študijnom oddelení FAJ potvrdenie o ukončení štúdia 

 po oznámení výsledku ŠS a vyzdvihnutí potvrdenia (až po poslednej časti ŠS) je študent 

povinný opustiť priestory EU v Bratislave.  
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