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Rozhodnutie rektora č. 7/2020
ktorým sa určujú podmienky využitia telekonferenčnej techniky pre účely konania
dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach
V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. m) a v zmysle ust. § 54 zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) a platného Študijného poriadku doktorandského štúdia na Univerzite Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „Študijný poriadok“)
vydávam
nasledovné rozhodnutie, ktorým sa určujú podmienky využitia telekonferenčnej techniky pre
účely konania dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce na Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach
Článok 1
1. Cieľom tohto rozhodnutia je zjednotenie postupu jednotlivých fakúlt Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“) pri využívaní telekonferenčnej techniky pre účely
konania dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce z dôvodov vzniku prípadov
hodných osobitého zreteľa.
2. Prípady hodné osobitého zreteľa sú:
a) vznik mimoriadnej situácie,
b) ekonomická efektívnosť a hospodárnosť,
c) časová tieseň,
(ďalej len „osobitné prípady“).
3. Mimoriadna situácia je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej
udalosti na život, zdravie alebo majetok.
4. O vzniku osobitných prípadov uvedených v ods. 2 písm. a) – c) tohto článku rozhoduje
dekan fakulty.

Článok 2
5. V prípade, ak nastane osobitný prípad obhajoba dizertačnej práce (Čl. 12 Študijného
poriadku) sa môže konať s využitím telekonferenčnej techniky, avšak za predpokladu, že
bude zabezpečená obojstranná/multistranná komunikácia medzi všetkými zúčastnenými
stranami. Zároveň sa zabezpečí archivácia záznamu z verejnej časti obhajoby dizertačnej
práce.
6. Z obhajoby dizertačnej práce realizovanej prostredníctvom telekonferencie sa zhotoví
prezenčná listina fyzicky prítomných osôb a osôb fyzicky neprítomných, ale súčasne
účastných alebo sa zhotoví osobitná prezenčná listina od každého účastníka prítomného
vzdialeným prístupom. Na prezenčnej listine sa zaznamená/uvedie spôsob
telekonferenčného prístupu (pre časť obhajoby dizertačnej práce, ktorá je verejná). Prílohou
prezenčnej listiny je zoznam účastníkov telekonferencie vo vhodnom formáte, ktorý
umožňuje vytvoriť daný videokonferenčný systém.
7. Dekan fakulty zverejní spôsob telekonferenčného prístupu k verejnej obhajobe dizertačnej
práce na webovej stránke fakulty, ako aj informáciu o tom, kde a akým spôsobom sa
záujemcovia môžu oboznámiť s dizertačnou prácou a autoreferátom (Čl. 10 bod 6
Študijného poriadku).
8. Neverejná časť zasadnutia odborovej komisie sa realizuje v rámci samostatnej
telekonferencie, ktorá musí byť zabezpečená prístupovým kódom. Spôsob
telekonferenčného prístupu oznámi predseda komisie všetkým členom komisie
a oponentom. Prístupový kód sa všetkým zúčastneným oznamuje nezávislým
komunikačným kanálom (spravidla sa využíva kombinácie e-mail a SMS). Pre vyhotovenie
prezenčnej listiny sa primerane aplikujú ustanovenia ods. 2 tohto článku.
9. V osobitnom prípade môže odborová komisia hlasovať pomocou telekonferenčnej techniky
za predpokladu, že fakulta, na ktorej sa obhajoba dizertačnej práce uskutočňuje disponuje
osobitnými softvérovými alebo hardvérovými nástrojmi zabezpečujúcimi tajnosť hlasovania.
10.
O obhajobe a výsledku hlasovania sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci hlasujúci
členovia komisie korešpondenčne (Čl. 12 bod 13 Študijného poriadku).

Článok 3
1. V osobitnom prípade dizertačná skúška (Čl. 7 Študijného poriadku) sa môže konať s
využitím telekonferenčnej techniky, avšak za predpokladu, že bude zabezpečená
obojstranná/multistranná komunikácia medzi všetkými zúčastnenými stranami. Zároveň sa
zabezpečí archivácia záznamu z verejnej časti obhajoby dizertačnej práce.
2. Pre vyhotovenie prezenčnej listiny sa primerane aplikujú ustanovenia ods. 2 článku 2 tohto
rozhodnutia.
3. Pre spôsob telekonferenčného prístupu sa primerane aplikujú ustanovenia ods. 3 článku 2
tohto rozhodnutia.
4. Pre neverejnú časť zasadnutia komisie sa primerane aplikujú ustanovenia ods. 4 článku 2
tohto rozhodnutia.
5. Pre hlasovanie komisie sa primerane aplikujú ustanovenia ods. 5 článku 2 tohto
rozhodnutia.
6. O dizertačnej skúške sa vyhotovuje zápisnica (Čl. 7 bod 8 Študijného poriadku), ktorej
súčasťou je aj posudok oponenta písomnej práce. Zápisnicu podpisuje predseda a prítomní
členovia komisie korešpondenčne.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu rektorom Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach.
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