
Milí študenti,  

v aktuálnom akademickom roku 2020/2021 budete končiť svoje štúdium štátnou bakalárskou 

skúškou, preto Vás upozorňujeme na niektoré dôležité nové termíny:  
 

Bakalársky študijný program - denné štúdium a externé štúdium 
 

Prihlasovanie na ŠS – ikona  12. 4. – 25. 4. 2021 

Zápočtový týždeň 12. 4. – 16. 4. 2021 

Vloženie BP do UIS (CRZP)*  do 28. 5. 2021* 

Skúškové obdobie do 28. 5. 2021 

Tézy k BP zaslať do 11. 6. 2021  

Vloženie škol. a opon. posudkov do UIS do 21. 6. 2021 

Erráta do 25. 6. 2021  

Štátne skúšky I. stupňa 6. 7. – 9. 7. 2021 

Promócie zrušené 

*tlačená verzia bakalárskej práce sa v AR 2020/2021 neodovzdáva 

1) Všetky informácie týkajúce sa záverečných prác určuje smernica o záverečných 

a habilitačných prácach na web stránke SPU https://www.uniag.sk/sk/zaverecne-prace-333/.  

2) Na štátne bakalárske skúšky (ŠS) sa prihlasujte cez ikonu Prihláška na ŠS. 

3) Končiaci študenti vložia názov záverečnej práce (ZP) do UIS v slovenskom a anglickom 

jazyku (názov práce sa nepíše iba veľkými písmenami), a to až po odsúhlasení školiteľom, 

nakoľko sú obidva názvy po úspešnej štátnej skúške preklopené na vysvedčenie o štátnej skúške 

z UIS. 

4) Upozorňujeme na vyhlášku MŠVVaŠ SR o sústave študijných odborov platnú                                  

od 1.9.2019, v zmysle ktorej sa v záverečných prácach uvádzajú nové študijné odbory (nemajú 

pridelené čísla), zverejnené sú na webovom sídle https://www.uniag.sk/sk/zaverecne-prace-333/  v 

časti Oznam pre vedúcich záverečných prác, školiteľov a študentov. 

 

Študijný odbor Študijný program 

Biológia Aplikovaná biológia 

Biotechnológie Agrobiotechnológie 

Potravinárstvo Agropotravinárstvo 

Potravinárstvo Bezpečnosť a kontrola potravín 

Potravinárstvo Potraviny a technológie v gastronómii 

Potravinárstvo Vinárstvo 

 

5) Pokiaľ bola realizácia experimentálnej časti ZP podporená projektom, alebo bola realizovaná 

v spolupráci s iným pracoviskom, je potrebné uviesť v poďakovaní ZP číslo daného projektu 

resp. názov spolupracujúceho pracoviska.  

6) Záverečné práce vkladajú študenti do UIS (CRZP), pričom v aktuálnom AR 2020/2021 budú 

ZP iba v elektronickej podobe, tzn. v tlačenej forme sa ZP odovzdávať nebudú. Vytlačené 

a podpísané 2 ks Licenčnej zmluvy je potrebné poslať na odd. pre štúdium a vzdelávanie  FBP. 
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7) Spolu s vložením BP, najneskôr do 11. 6. 2021 je potrebné si pripraviť tézy BP, ktoré budú 

následne zaslané všetkým členom štátnicovej komisie. Tézy BP vpisujte študent do formulára, 

ktorý nájdete na http://www.fbp.uniag.sk/sk/statne-skusky-bc/. 

8) V prípade, ak oponent BP požaduje vo svojom posudku urobiť erráta k BP, je nevyhnutnou 

podmienkou účasti na ŠBS erráta pripraviť podľa priloženého vzoru 

http://www.fbp.uniag.sk/sk/statne-skusky-bc/ a následne vložiť do UIS,  

9) Študent si musí skontrolovať všetky absolvované predmety - zápočty a skúšky v UIS-e. 

10) Zápočet za bakalársku prácu sa do UIS nevkladá. 

11) Pripomínam, že v priebehu štúdia musí študent získať 168 kreditov (absolvované všetky 

povinné predmety, z povinne voliteľných 10 kreditov, voliteľné predmety a 6 kreditov za  

absolvovanie  4 týždňovej praxe, zápočet udeľuje iba Ing. J. Čapla, PhD, 12 kreditov získate 

po obhájení diplomovej práce.  

12) Zaradenie študentov na ŠBS bude zverejnený na stránke fakulty týždeň pred termínom ŠBS. 

13) ŠBS bude pozostávať z obhajoby vašej záverečnej práce. Záverečná práca je podľa 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách súčasťou vysokoškolského štúdia, jej obhajoba je 

súčasťou štátnej skúšky a je jednou z podmienok riadneho ukončenia štúdia. Autorom 

záverečnej práce je študent VŠ.  

Priebeh samotnej štátnej záverečnej skúšky: 

1. predstavenie študenta, 

2. vlastná prezentácia záverečnej práce (max.15 minút),  

3. hodnotenie práce školiteľom, vyjadrenie sa k % prekryvu práce s CRZP,  

4. hodnotenie oponenta, kontrola vloženia erráta, otázky oponenta, 

5. odpovede na otázky v oponentskom posudku, 

6. diskusia k téme ZP, otázky členov komisie, 

7. vyhodnotenie ŠZS. 

                                                                                  

Obhajoba ZP (prezentácia ZP)  

Podrobné pokyny k samotnej štruktúre prezentácie ZP nájdete na 

http://www.fbp.uniag.sk/sk/statne-skusky-bc/. 

Odporúčame:  

 úvodné slovo by malo obsahovať vecné zdôvodnenie aktuálnosti a potrebnosti 

 (významu) témy ZP (osobného záujmu o problematiku), 

 text prezentácie uvádzať v bodoch (nie súvislý text!), 

 využiť interpretáciu výsledkov vo forme farebných grafov alebo tabuliek, 

 dať si pozor, aby číselné údaje na slidoch boli pre členov štátnicovej komisie čitateľné, 

 okrem obsahovej náplne sa sústrediť aj na formálnu a estetickú stránku prezentácie, 

 dôležité je pripraviť si vyargumentované odpovede na pripomienky a otázky oponenta.  

 

14) Súčasťou prípravy na obhajobu BP je aj zopakovanie si podstatných častí obsahu práce 

(metodiky, východísk, výsledkov, záverov, odporúčaní a pod.), čo umožňuje bezprostredne 

zodpovedať na prípadné otázky členov skúšobnej komisie pri obhajobe. 
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15) Úspech obhajoby záverečnej práce závisí od úrovne obhajoby záverečnej práce a odpovedí 

diplomanta na otázky a pripomienky. Dĺžka úvodného slova (obhajoba ZP) by nemala prekročiť 

15 minút. Dôležitý je logicky usporiadaný, presvedčivý, zrozumiteľný, primerane sebavedomý 

i hlasitý prejav, prednesený úplne, alebo z prevažnej časti naspamäť.  
 

Posudzuje sa celková kultúra prejavu i vystupovanie diplomanta. Verbálne oznamovanie je 

vhodné doplniť využitím názorných pomôcok či schém.  

K predpokladom úspechu patrí dostatok spánku, prípadne relaxácia pred obhajobou. 

Nezabudnime, že obhajoba ZP, tak ako celá štátna skúška, je spoločenská udalosť, na ktorú je 

potrebné sa primerane upraviť a obliecť. Organizácia a hodnotenie obhajoby, ako súčasti štátnej 

skúšky, sa riadi Študijným poriadkom SPU v Nitre.  

 

 

 

                                                        doc. Ing. Alica Bobková, PhD.                                                                     

         prodekanka FBP pre vzdelávanie 
 

 


