
 
 
 

Metodické usmernenie a pokyny  
pre konanie  súčasti štátnej skúšky z predmetu 

Teória a navrhovanie konštrukcií pozemných stavieb 
 

1. Metodika konania štátnej skúšky                                                     
 

Štátna skúška bude pozostávať z dvoch  súčasti a to :  
-  absenčnej  
-  prezenčnej  
 

2. Absenčná časť skúšky 
 

Spočíva v spracovaní zadanej úlohy – absenčnej témy v mimo fakultnom prostredí. Študentovi, ktorý sa 
zapíše na predmetovú súčasť 1. štátnej skúšky bude pridelená číselná dvojkombinácia úloh prostredníctvom 
náhodných čísel, ktoré si následne identifikuje podľa zverejnených absenčných tém vo vývesnej tabuli 
ústavu. Jednotlivé úlohy študent vypracuje samostatne aj s použitím dostupnej literatúry tak, aby preukázal 
požadovanú úroveň teoretických poznatkov, praktických schopnosti a zručnosti v oblasti navrhovania 
a zobrazovania konštrukcií pozemných stavieb.  
 

 Výkresovú časť študent spracuje na  min. 3 formátoch A3 ľubovoľnou  čierno-bielou technikou 
(ručne, alebo pomocou PC). Spracovanú tému odovzdá študent 2 dni pred konaním štátnej skúšky na 
sekretariát ústavu a to v čase v čase od 10:00 do 12:00 hod. a následne na úložisko v AIS.  Výsledok 
tejto časti bude predbežne ohodnotený povereným členom príslušnej komisie a bude slúžiť ako 
východisko a podklad pre ďalšie hodnotenie znalostí na štátnej skúške. Študent v čase konania 
štátnej skúšky oboznámi komisiu s riešením absenčnej témy a následne odpovedá na doplňujúce 
otázky súvisiace s témou a preverením poznatkov a autorstva práce.  
Informácie o štátnej skúške a spracovaní úloh absenčnej témy sú zverejnené na vývesnej tabuli 
ústavu. Je potrebné si ich prečítať !!! Všetky informácie budú zaslané študentom aj cez AIS. 
 

3. Prezenčná časť skúšky 
 

 V prezenčnej časti skúšky študent odpovedá na vytiahnuté 2 otázky                

 (1 otázka s oblasti Staviteľstva a  1 otázka z oblasti Stavebnej fyziky a teórie navrhovania nosných 
konštrukcií).  

 Všetky odpovede budú hodnotené  a výsledok štátnej skúšky stanoví komisia v  zmysle 
skúšobného poriadku. 

 Podpornou súčasťou konania štátnej skúšky môže byť aj otázka k predloženému súboru prác - 
cvičení z predmetov Staviteľstvo I. - V.  

 

4. Poznámky 
 

Odporúča sa zadaný (losovaný) typologický druh objektu prevziať z odbornej literatúry, alebo použiť vlastný 
ateliérový projekt z nižších rokov štúdia a to v prípade, ak takýto typologický druh objektu  študent riešil 
v rámci ateliéru. Neodporúča sa robiť vlastný návrh budovy na danú tému, nakoľko to nie je predmetom 
skúšky a študent si v takomto prípade môže zbytočne skomplikovať priebeh skúšky možnými chybami 
a strácať čas prípravy na skúšku.  V prípade prevzatia z literatúry priloží k elaborátu kópiu pôvodného 
príkladu.  
Súčasťou spracovanej absenčnej témy je aj zoznam použitej literatúry !!!!! 
 
 

Znenie absenčnej témy je potrebné vo vlastnom záujme dôsledne prečítať !!!   
Podmienkou pre pokračovanie štátnej skúšky ústnou formou je vyhovujúci výsledok z absenčnej časti 
skúšky. 

 

5. Zápis na skúšku  
 

V  AIS na predmet :  ŠS - Teória a navrhovanie konštrukcií pozemných stavieb. 
Zoznam absenčných tém a ďalšie potrebné informácie, vrátene kritérií hodnotenia sú zverejnené na 
vývesnej tabuli ústavu.  
 

     doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD., v.r. 
vedúci ústavu 


