
2. STUPEŇ ŠTÚDIA 
Podľa Študijného poriadku STU v Bratislave 4/2013, čl. 9 bod 3 sa na štátne skúšky môže 

prihlásiť len študent, ktorý splnil predpísané povinnosti stanovených študijným poriadkom 

– viď. 1. podmienka. 
 

ŠP Architektúra                                                                                                                                                        

2/1. Súčasti štátnej skúšky z predmetov 

a)  Teória a metodológia architektonickej tvorby: 

Podmienky pre absolvovanie štátnej skúšky: 

1. podmienkou  je úspešné odštudovanie nasledovných predmetov: 

                            a.) Ateliér I – III 

                            b.) Územné plánovanie 

                            c.) Súčasné trendy v architektúre 

                            d.) Architektúra a prostredie II 

                            e.) Teória architektúry a urbanizmu 

2. podmienkou  je predloženie portfólií z Ateliérov I – III v zmysle zásad tvorby portfólií z ateliérových 

tvorieb (viď. Zásady tvorby portfólií). 

3. podmienkou  je vypracovanie  absenčnej práce na základe vygenerovanej absenčnej témy  a jej 

odovzdanie v uvedenom termíne ako vo vytlačenej verzii na študijnom oddelení počas úradných hodín, 

tak aj v elektronickej verzii na sprístupnenom úložisku do AIS. 

2/2. Štátna skúška – obhajoba diplomovej práce 

Podmienkou je vypracovanie záverečnej diplomovej práce na základe zadania a jej odovzdanie 

v uvedenom termíne podľa harmonogramu akademického roka ako vo vytlačenej verzii do príslušnej 

komisie počas stanovených hodín odovzdávania, tak aj v elektronickej verzii na sprístupnenom úložisku 

do AIS. 

 

ŠP Urbanizmus 

2/1. Súčasti štátnej skúšky z predmetov 

a)  Teória a metodológia urbanistickej tvorby: 

Podmienky pre absolvovanie štátnej skúšky: 

1. podmienkou  je úspešné odštudovanie nasledovných predmetov: 

                            a.) Ateliér I – III 

                            b.) Územné plánovanie 

                            c.) Teória architektúry a urbanizmu 

                            d.) Urbanistická ekonómia 

                            e.) Územný manažment a marketing 

2. podmienkou  je predloženie portfólií z Ateliérov I – III v zmysle zásad tvorby portfólií z ateliérových 

tvorieb (viď. Zásady tvorby portfólií). 

3. podmienkou  je vypracovanie  absenčnej práce na základe vygenerovanej absenčnej témy  a jej 

odovzdanie v uvedenom termíne ako vo vytlačenej verzii na študijnom oddelení počas úradných hodín, 

tak aj v elektronickej verzii na sprístupnenom úložisku do AIS. 

2/2. Štátna skúška – obhajoba diplomovej práce 

Podmienkou je vypracovanie záverečnej diplomovej práce na základe zadania a jej odovzdanie 

v uvedenom termíne podľa harmonogramu akademického roka ako vo vytlačenej verzii do príslušnej 

komisie počas stanovených hodín odovzdávania, tak aj v elektronickej verzii na sprístupnenom úložisku 

do AIS. 



ŠP Dizajn 

2/1. Súčasti štátnej skúšky z predmetov 

a)  Teória a metodológia dizajnérskej tvorby: 

Podmienky pre absolvovanie štátnej skúšky: 

1. podmienkou  je úspešné odštudovanie nasledovných predmetov: 

                            a.) Teória a metodológia dizajnu 

                            b.) Aktuálne trendy v dizajne 

                            c.) Ateliér I - III 

2. podmienkou  je predloženie portfólií z Ateliérov I – III v zmysle zásad tvorby portfólií z ateliérových 

tvorieb (viď. Zásady tvorby portfólií). 

3. podmienkou  je vypracovanie absenčnej práce na základe vygenerovanej absenčnej témy  a jej 

odovzdanie v uvedenom termíne ako vo vytlačenej verzii na študijnom oddelení počas úradných hodín, 

tak aj v elektronickej verzii na sprístupnenom úložisku do AIS. 

2/2. Štátna skúška – obhajoba diplomovej práce 

Podmienkou je vypracovanie záverečnej diplomovej práce na základe zadania a jej odovzdanie 

v uvedenom termíne podľa harmonogramu akademického roka ako vo vytlačenej verzii do príslušnej 

komisie počas stanovených hodín odovzdávania, tak aj v elektronickej verzii na sprístupnenom úložisku 

do AIS. 

 

 

    Spoločné poznámky pre všetky inžinierske/magisterské študijné programy: 

 Podmienkou účasti na riadnom termíne štátnej skúšky – obhajobe diplomovej práce, je úspešné 

odštudovanie stanovených predmetov študijného programu, získanie minimálne 120 ECTS 

kreditov podľa stanovenej štruktúry a  úspešné absolvovanie prvej súčasti štátnej skúšky 

z predmetov. 

 

   

 

 

 

 

 

 


