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HARMONOGRAM OBHAJOB A ŠTÁTNÝCH SKÚŠOK  

PRE BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  

NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023  

 
 

Bakalárske štúdium 
 

 

Magisterské štúdium 

Výber predmetu štátnej 
skúšky 

- december 2022 

Odovzdávanie záverečnej 
práce 

15. 3. 2023 28. 2. 2023 

Výučbové obdobie LS 2022 13. 02. 2023 – 01. 04. 2023 13. 02. 2023 – 04. 03. 2023 

Skúškové obdobie LS 2022 03.04.2023 – 29. 04.2023 06. 03. 2023 - 18. 03. 2023 
Obhajoby záverečných prác 
riadny termín 

09. 05. – 11. 05. 2023 28. 03. – 30. 03. 2023 

Obhajoby záverečných prác 
prvý opravný termín * 

16. 05. 2023  
 
 

04. 04. 2023  
 

Termín odovzdania  
prepracovaných záverečných 
prác ** a náhradný termín 
odovzdania prác 
neodovzdaných  v riadnom 
termíne *** 

30. 06. 2023 30. 06. 2023 

Štátna skúška 
 riadny termín 

správne právo 
22. 05. – 27. 05. 2023 

1. povinný predmet   
 12. 04. - 17. 04. 2023 

2. povinný predmet 
26. 04. - 02. 05. 2023 

voliteľný predmet 
        16.05. - 18. 05. 2023 

Štátna skúška 
prvý opravný termín ****  
 

správne právo 
12. 06. – 13. 06. 2023 

1. Trestné právo 
07.06. – 08. 06. 2023 

2. Občianske právo 
30. 05. – 31. 05. 2023 

voliteľný predmet 
14. 06. - 15. 06. 2023 

Štátna skúška 
prvý opravný termín ***** 
druhý opravný termín 

správne právo 
29. 06. - 04. 07. 2023 

1. Trestné právo 
29. 06. - 30. 06. 2023 

2. Občianske právo 
22.06. – 23.06. 2023 

voliteľný predmet 
03. 07. – 04. 07.2023 

Obhajoby záverečných prác – 
prepracované práce 
a oneskorene odovzdané 
práce a druhý opravný termín 
obhajob  

24. 08. 2023 24. 08. 2023 

Promócie bude spresnené   22. 06. 2023 
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Poznámky: 

Posudok sa zverejňuje v centrálnom registri záverečných prác najneskôr päť pracovných dní pred 

obhajobou záverečnej práce. 

Ak klasifikačným stupňom „FX – nedostatočne“ ohodnotil záverečnú prácu iba školiteľ alebo iba 

oponent, študent má právo zúčastniť sa na obhajobe záverečnej práce.  

* Ak študent získa na obhajobe hodnotenie „FX – nedostatočne“ a mal hodnotenie školiteľom a 

oponentom práce v rozsahu klasifikačných stupňov „A – výborne“ až „E – dostatočne“, môže v 

opravnom termíne uvedenú prácu znovu obhajovať. Po konzultácii s vedúcim záverečnej práce a 

vedúcim katedry alebo riaditeľom ústavu má študent právo svoju záverečnú prácu prepracovať a 

predložiť na obhajobu v opravnom termíne určenom dekanom fakulty. 

** V prípade, že školiteľ aj oponent klasifikovali záverečnú prácu stupňom „FX – nedostatočne“, práca 

nie je postúpená na obhajobu a študent ju musí prepracovať a znovu odovzdať v termíne stanovenom 

harmonogramom fakulty.  

*** Práce, ktoré neboli odovzdané: bakalárske práce do 15. 03. 2023 a diplomové práce do 28. 02. 

2023 v súlade s pokynmi dekana pre odovzdanie záverečných prác. 

 

****   Prvý opravný termín štátnej skúšky je stanovený pre študentov, ktorí neuspeli v riadnom termíne 

štátnej skúšky v akad. roku 2022/2023 a pre študentov v nadštandardnej dĺžke  štúdia. 

 

*****  Študent sa môže prihlásiť na prvý opravný termín až v tomto termíne, avšak na druhý opravný 

termín bude zaradený v ďalšom akademickom roku. 

 

Menný zoznam študentov bude zverejnený v systéme MAIS po ukončení zimného semestra. 


