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 ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ŠTUDENTOV                                                              

NA ŠTÁTNE SKÚŠKY        

 

V OPRAVNOM TERMÍNE 

 

 

dňa 24.08.2021 

 

 

v študijnom odbore ekonómia a manažment                                         

v študijnom programe ekonomika a manažment podniku a 

v študijnom programe finančné riadenie podniku 

v akademickom roku 2020/2021 
 

 

 

HARMONOGRAM ŠTÁTNEJ SKÚŠKY (ŠS) NA PHF EU V KOŠICIACH 

 

DÁTUM A 

MIESTO 
Čas A16 

24.08.2021 

(utorok) 

 

08:00 Palágyiová Orsolya 

08:00 Kešeľáková Dominika 

08:05 Mitro Michal 

08:10 Roman Filip 

08:50 Gladičová Aneta 

08:55 Burik Samuel 

09:25 Kočanová Michaela 

09:30 Kurtová Patrícia 

09:35 Laurinčík Matúš 

09:40 Turóciová Anna 

09:45 Naďová Petra 
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DÁTUM A 

MIESTO 
Čas A17 

24.08.2021 

(utorok) 

 

08:00 Behún Richard 

08:05 Drobňák Matej 

08:40 Kovácsová Adriána 

08:45 Šulc Eduard 

09:20 Holejová Adriána 

09:25 Ihnát Dávid 

09:55 Klus Ivan 

10:00 Pazderáková Katarína 

10:10 Babjaková Natália 

10:15 Zubko Maroš 

10:20 Eľková Zuzana 

10:30 Bergová Lucia 

10:40 Gubová Radka 

10:45 Renčková Lívia 

 

 

 

Študent je povinný si na ŠS priniesť: 

▪ vlastné ochranné rúško, resp. respirátor, 

▪ jednorazové ochranné rukavice (odporúčané), 

▪ prezentáciu záverečnej práce v elektronickej podobe na USB, 

▪ vlastné písacie potreby. 

 

Študentom bude umožnený vstup do budovy PHF EU v Košiciach cez hlavný vchod 

(Moyzesova č. 64) najskôr 20 minút pred začiatkom ŠS podľa presného časového 

harmonogramu zverejneného na webovom sídle fakulty. Študent sa pri vstupe do budovy 

identifikuje dokladom totožnosti, resp. preukazom študenta (ISIC kartou).  

 

Študenti budú uvádzaní od hlavného vchodu do príslušných miestností na PHF EU v Košiciach 

pri dodržiavaní rozostupov v zmysle protiepidemických opatrení podľa opatrenia rektora č. 

6/2021 zo dňa 24.05.2021 a dodatku č. 2 k tomuto opatreniu, ktoré sú povinní dodržiavať.  

 

PHF EU v Košiciach si vyhradzuje právo zmeniť a upraviť podmienky vstupu do priestorov 

fakulty v súlade s opatreniami podľa vývoja epidemiologickej situácie, o čom budú študenti 

informovaní na webovom sídle fakulty. 
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Je zakázané používať mobilné telefóny, ktoré musia byť vypnuté (nie letový režim), obdobne 

počas celého priebehu ŠS nesmú byť aktívne žiadne zariadenia vysielajúce signál (laptop, 

handsfree, notebook, tablet atď.). Porušenie tohto príkazu znamená automaticky anulovanie ŠS 

a podnet na riešenie Disciplinárnou komisiou PHF EU pre študentov. 
 

Je zakázané konzumovať jedlo a nápoje v miestnosti určenej na ŠS. V prípade potreby bude na 

chodbe pripravená pitná voda. V nutnom prípade je možné mať fľašu s nápojom so sebou. 

V priestoroch fakulty je zakázané fajčiť. 

 

Štátna skúška bude mať dňa 24.08.2021 na PHF EU v Košiciach nasledovný priebeh: 

▪ predseda komisie umožní vstup do miestnosti maximálne 2 študentom, ktorí sú pozvaní 

na štátnu skúšku v konkrétnu hodinu podľa časového harmonogramu,  

▪ predseda komisie požiada študenta o žrebovanie otázok z jednotlivých predmetov ŠS, 

▪ komisia poskytne študentovi časový priestor na základnú prípravu k vyžrebovaným 

otázkam, 

▪ ŠS pozostáva z obhajoby záverečnej práce a v študijnom programe ekonomika 

a manažment podniku z predmetu Ekonomika a manažment podniku, v študijnom 

programe finančné riadenie podniku z predmetov Podniková ekonomika a Manažment 

podniku, 

▪ komisia ihneď po skončení ŠS každého študenta na neverejnom zasadnutí rozhodne 

o jeho výsledku ŠS, 

▪ predseda komisie oznámi študentovi výsledok jeho ŠS, 

▪ ak študent úspešne absolvuje ŠS, budú mu odovzdané potvrdenia o ukončení štúdia a 

záverečná práca v dvoch vyhotoveniach vrátane licenčných zmlúv, 

▪ po oznámení výsledku ŠS je študent povinný opustiť priestory PHF EU v Košiciach 

určeným vchodom, ktorým vstúpil do budovy fakulty.  

 

 

 

Spracovala: 13.08.2021 

 

 

                                                                                        doc. Ing. Jozefína Hvastová, PhD., v. r. 

                   prodekanka pre vzdelávanie 

 

 

 

 

Dátum schválenia: 16.08.2021 

            

 

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal TKÁČ, CSc., v. r. 

dekan fakulty 
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