
Informácia 

pre študentov, ktorí v LS ak. roka 2019/2020 budú vykonávať štátne skúšky 

 

Vzhľadom na súčasnú situáciu so šírením infekcie koronavírusom, prijaté bezpečnostné a preventívne 

opatrenia, by sme Vás chceli touto cestou informovať o termínoch, forme a priebehu štátnych skúšok 

počas letného semestra ak. roka 2019/2020. 

 

Forma štátnych skúšok: 

 Prezenčná – pre všetkých študentov za prísnych hygienických opatrení 

 On-line – pre študentov, primárne zahraničných, ktorí sa v čase konania štátnych skúšok budú 

nachádzať mimo územia SR 

 

Termíny a miesto konania štátnych skúšok: 

 ŠP farmácia:    11.05.–15.05.2020, poslucháreň F 301, F 401 a F 501 

 ŠP BKaP:   04.05. a 03.06.2020, poslucháreň P-6 

 ŠP K:    25. a 26.05.2020, poslucháreň P-2 

 ŠP TaKP:   08. a 09.06.2020, poslucháreň P-6 

 ŠP CanHip:   22.05.2020, poslucháreň P-32/B 

 ŠP VVL – 6. ročník:  18.–21.05.2020 Blok VI. (tie, ktoré boli naplánované v marci) 

Choroby koní P-39    Choroby ošípaných P-34 

Choroby malých zvierat P-1   Choroby prežúvavcov P-35 

    27.05.–29.05.2020 Obhajoby ZP 

Choroby malých zvierat    27.05.2020, poslucháreň P-39 

Epizootológia a parazitológia    27.05.2020, poslucháreň P-1 

Choroby vtákov, hydiny a ex.zvierat   27.05.2020, poslucháreň P-34 

Mikrobiológia a imunológia    27.05.2020, poslucháreň P-35 

Choroby malých zvierat    28.05.2020, poslucháreň P-39 

Choroby prežúvavcov    28.05.2020, poslucháreň P-1  

Výživa zvierat a dietetika, biochémia  28.05.2020, poslucháreň P-34 

Veterinárna morfológia, fyziológia a genetika 28.05.2020, poslucháreň P-35 

Hygiena potravín     29.05. 2020, poslucháreň P-35 

Choroby koní      29.05. 2020, poslucháreň P-1 

Toxikológia a farmakológia    29.05. 2020, poslucháreň P-34 

Hygiena chovu zvierat a vet. legislatíva  29.05. 2020, poslucháreň P-39 

15.06.–18.06.2020 Blok VII. (tie, ktoré boli naplánované v máji) 

Choroby koní P-39    Choroby ošípaných P-34 

Choroby malých zvierat P-1   Choroby prežúvavcov P-35 

 ŠP VVL – 5. ročník:  Nákazy zvierat, ochrana ŽP a vet. legislatíva 

04.06. – 05.06.2020, poslucháreň P-1 a P-2 

Hygiena, bezpečnosť a kvalita potravín:  

02.07. – 10.07.2020, poslucháreň P-6 a P-1 

 

 



Organizácia a priebeh štátnych skúšok prezenčnou formou: 

1. Zvýšený hygienický režim bude zabezpečený v posluchárni, kde sa štátna skúška vykoná 

a v miestnosti, kde sa bude konať príprava študentov. 

2. Je zakázaný osobný kontakt, vrátane podávania rúk, tiež dotýkať sa tváre a rúšok rukami. 

3. Študent sa dostaví na štátnu skúšku v termíne a v presne stanovenom čase, ktorý je uvedený 

v AIS, v rúšku, rukaviciach a s vlastnými písacími pomôckami. Ochranné pomôcky si každý 

študent zabezpečí sám. 

4. Študent príde o 5 minút skôr, ako má určený čas v AIS, do miestnosti, kde sa bude 

pripravovať, aby mal dostatok času prečítať si pokyny k vykonaniu štátnej skúšky a 

vytiahnuť/vylosovať si otázku/y štátnej skúšky. 

5. Po skončení prípravy v trvaní približne 30 minút sa študent presunie do určenej posluchárne, 

kde vykoná štátnu skúšku pred komisiou.  

6. V ŠP BKaP, K, CanHip, NoŽ a TaKP po vykonaní štátnej skúšky nasleduje obhajoba 

záverečnej práce. Študent si prípravu na obhajobu záverečnej práce urobí doma a spolu s 

power pointovou prezentáciou ju prednesie komisii v trvaní 5 minút. 

V ŠP F po vykonaní štátnej skúšky nasleduje obhajoba záverečnej práce. Študent si prípravu 

na obhajobu záverečnej práce urobí doma a spolu s power pointovou prezentáciou prednesie 

komisii v trvaní 10 minút. 

V ŠP VVL, HP a GVM budú obhajoby záverečných prác prebiehať samostatne v stanovenom 

termíne. Študent si prípravu na obhajobu záverečnej práce urobí doma a spolu s power 

pointovou prezentáciou ju prednesie komisii v trvaní 10 minút. 

7. Obhajoby záverečných prác sa budú konať bez prítomnosti školiteľa a oponenta. 

8. Študent je povinný zaslať/vložiť najneskôr týždeň pred obhajobou power pointovú prezentáciu 

svojej záverečnej práce na adresu, ktorá bude dodatočne oznámená. Názov prezentácie uvedie 

v tvare: priezvisko, meno, študijný program, ročník, názov záverečnej práce (napr. Mrkvička 

Ján, ŠP VVL, 6. ročník, MRI anatómia karpálneho kĺbu koňa). 

9. Tlač záverečných prác bude prebiehať v Edičnom stredisku UVLF podľa pokynov zaslaných 

samostatne. 

10. Hromadné vyhodnotenie výsledkov štátnych skúšok sa konať nebude, komisia zhodnotí štátnu 

skúšku, obhajobu záverečnej práce študenta a výsledné hodnotenia zapíše do AIS, kde si ich 

študent prečíta. 

11. Po celý čas prípravy na štátnu skúšku a počas vykonania štátnej skúšky v priestoroch 

univerzity je zakázaná konzumácia stravy a nápojov.  

12. Študenti vstupujú do určenej posluchárne a prípravnej miestnosti po jednom s majú zakázané 

zdržiavať sa v priestoroch budov a aj priestoroch univerzity dlhšie ako je čas nevyhnutný na 

vykonanie štátnej skúšky a úkonov s tým spojených. Študenti majú zakázané zhromažďovať 

sa vo väčšom počte v areáli univerzity. 

 

Organizácia a priebeh štátnych skúšok formou on-line: 

1. Informácia o priebehu štátnych skúšok a obhajob on-line formou bude zaslaná samostatne na 

emailovú adresu študenta, ktorého sa to týka. 

 

Opravné termíny štátnych skúšok: 

 ŠP farmácia: 
12.06.2020 Farmakológia a toxikológia, Farmakognózia, Farmaceutická chémia – II. OT 

22.–23.06.2020 Farmaceutická technológia, Sociálna farmácia a lekárenstvo – I. OT 

poslucháreň F 301 

 ŠP CanHip, K: 
22.06.2020; 26.06.2020, poslucháreň P-2, P-32/B 

 ŠP BKaP:  
12.06.2020 Analytické metódy vyšetrovania krmív a potravín, poslucháreň P-6 

06.07.2020 Správna výrobná prax pri výrobe potravín, poslucháreň P-6 



 ŠP TaKP: 

10.07.2020, poslucháreň P-6 

 ŠP VVL – 6. ročník: 
primárne v riadnych termínoch určených pre štátne skúšky za Blok VI. (18.05.–21.05.2020) 

a VII. (15.06.–18.06.2020), ďalšie opravné termíny budú určené dodatočne v termíne od 

17.08. do 31.08.2020, termín a miesto konania budú oznámené v dostatočnom predstihu 

 ŠP VVL – 5. ročník  
opravné termíny budú určené dodatočne v termíne od 17.08. do 31.08.2020, termín a miesto 

konania budú oznámené v dostatočnom predstihu 


