
 
 

PRIHLASOVANIE NA ŠTÁTNE SKÚŠKY 
V AKADEMICKOM ROKU 2016/17 

 
K postupu k obhajobe záverečnej práce a k štátnej skúške je študent povinný splniť podmienky 
podľa čl. 21 ods. 1 písm. a) a b) Študijného poriadku UKF. Študent, ktorý má záujem zúčastniť sa 
obhajoby záverečnej práce a štátnych skúšok v akademickom roku 2016/17 je povinný prihlásiť 
sa v AIS na štátnicové predmety (postup je v AIS – sekcia Manuály  č. 18 – Prihlasovanie na štátnu skúšku). 
 

Riadny termín ŠS:  
Prihlasovanie študentov: od 10.04.2017 do  25.04.2017 (realizuje študent) 
 
Zaradenie študenta do štátnicovej komisie: Mgr. do9.5.2017 (realizuje študijné oddelenie, nie študent) 
                                                                         Bc. do19.5.2017(realizuje študijné oddelenie, nie študent) 
 

Prvý opravný termín ŠS:  
Prihlasovanie študentov: 25.05.2017 - 30.06.2017 (realizuje študent) 
 
Zaradenie študenta do štátnicovej komisie: do 17.7.2017 (realizuje študijné oddelenie, nie študent) 
Na tento  termín sa študent prihlasuje v prípade, že neuspel z niektorého predmetu štátnej skúšky 
alebo neobhájil záverečnú prácu v riadnom termíne (alebo sa riadneho termínu nezúčastnil), 
pričom sa prihlasuje iba na predmet(y), ktorý(é) neabsolvoval alebo absolvoval neúspešne. 

 
Druhý opravný termín ŠS:  

Prihlasovanie študentov: podľa Harmonogramu na AR 2017/18 (realizuje študent) 
 
Na tento termín sa študent prihlasuje v prípade, že neuspel z niektorého predmetu štátnej 
záverečnej skúšky alebo neobhájil záverečnú prácu v riadnom termíne alebo prvom opravnom 
termíne (alebo sa predchádzajúcich termínov nezúčastnil), pričom sa prihlasuje iba na 
predmet(y), ktorý(é) neabsolvoval alebo absolvoval neúspešne. 
 

*** 
Študijné oddelenie zaradí prihlásených študentov na konkrétne termíny konania štátnej skúšky 
a obhajoby záverečnej práce. Tie budú prístupné študentom v AIS. Prihlásení študenti, ktorí 
nesplnia podmienky postupu k štátnej skúške budú z termínu odhlásení študijným oddelením 
najneskôr 3 dni pred konaním štátnej skúšky. 
 
V prípade, že študent v akademickom roku 2016/17 štátnu skúšku z niektorého predmetu štátnej 
skúšky úspešne nevykoná alebo neobháji záverečnú prácu a nevyčerpal 3 možné termíny štátnej 
skúšky, môže sa na štátnu skúšku prihlásiť v akademickom roku 2017/18. Podmienkou je zápis 
do nadštandardnej dĺžky štúdia a splnenie všetkých podmienok určených Študijným poriadkom 
UKF (zaplatenie školného, atď.). 
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