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Členovia skúšobných komisií FSŠ VŠD 

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FSŠ 

 

Na zasadnutí Vedeckej rady  FSŠ dňa 7.9.2022 na návrh predsedníčky VR FSŠ boli schválení   

členovia skúšobných komisií pre štátne skúšky a pre rigorózne konanie podľa § 63 zákona č. 

131/2002 Z.z. o vysokých školách. 

(1) Každý študijný program musí ako jednu z podmienok na jeho úspešné absolvovanie 

obsahovať vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok.  

(2) Štátna skúška sa vykoná pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej 

výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa 

uskutoční na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie. Rovnaké podmienky a postup sa 

vzťahujú aj na konanie rigoróznych skúšok (§ 53 ods. 9). 

(3) Právo skúšať na štátnej skúške a rigoróznej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia 

pôsobiaci na funkčných miestach profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení vedeckou 

radou vysokej školy alebo príslušným orgánom fakulty; ak ide o bakalárske študijné programy, 

aj vysokoškolskí učitelia na funkčnom mieste odborného asistenta s vysokoškolským 

vzdelaním tretieho stupňa. 

(4) Zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok určuje z osôb oprávnených 

skúšať podľa odseku 3 pre študijné programy uskutočňované na fakultách dekan, pre študijné 

programy uskutočňované na vysokej škole rektor. Do skúšobných komisií na vykonanie 

štátnych skúšok sú spravidla zaraďovaní aj významní odborníci v danom študijnom odbore z 

iných vysokých škôl, z právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj na území Slovenskej 

republiky 3) alebo z praxe. Najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie pre štátne skúšky sú 

vysokoškolskí učitelia pôsobiaci na funkčných miestach profesorov alebo docentov; ak ide o 

bakalárske študijné programy, najmenej jeden vysokoškolský učiteľ pôsobiaci na funkčnom 

mieste profesora alebo na funkčnom mieste docenta. 

 (5) Zloženie komisií na vykonanie rigoróznych skúšok určuje z osôb oprávnených skúšať 

podľa odseku 3 pre študijné programy podľa § 83 ods. 1 uskutočňované na fakulte dekan a pre 

magisterské študijné programy, ktoré sa neuskutočňujú na fakulte, rektor. 

 (6) Skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok má najmenej štyroch členov. 

Údaje o školiteľoch, oponentoch, vedúcich prác, recenzentoch a iných osobách obsahujú odkaz 

na register zamestnancov, ak ide o zamestnanca vysokej školy. 

Zostavenie skúšobných komisií je v právomoci dekanky FSŠ. 
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Prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, CSc. (Vysoká škola sociálnej práce a zdravotníctva sv. 

Alžbety) 

Dr. habil. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M 
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