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Rozhodnutie rektora č. 8/2020
ktorým sa vydávajú usmernenia na realizáciu niektorých ustanovení
Študijného poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre 1., 2. a spojený
1. a 2. stupeň štúdia v čase krízovej situácie
V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. m) zákona zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom
úpravy jednotného postupu pri vykonávaní štátnych skúšok na Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach a jej súčastiach v čase krízovej situácie a počas realizácie opatrení
vyhlásených Vládou SR v súvislosti so zamedzením šírenia COVID-19
vydávam
nasledovné rozhodnutie, ktorým sa vydávajú usmernenia na realizáciu niektorých ustanovení
Študijného poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre 1., 2. a spojený 1. a 2.
stupeň štúdia v čase krízovej situácie.

Usmernenie k Čl. 15 - Štátne skúšky
K ods. 2 v znení:
Štátna skúška sa spravidla skladá z častí (predmetov) štátnej skúšky.
Usmernenie:
Štátna skúška sa môže vykonávať prezenčnou alebo dištančnou metódou, spravidla
prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej
technológie bez fyzickej prítomnosti (ďalej len „videokonferenčne“). Obe metódy sú
ekvivalentné pokiaľ ide o obsah a rozsah overovaných vedomostí a spôsobilostí. Organizácia
štátnej skúšky môže mať svoje osobitosti v závislosti od metódy skúšky. Ak študent nemá
k dispozícii technické vybavenie potrebné na vykonanie štátnej skúšky prostredníctvom
videokonferencie, alebo v iných prípadoch osobitného zreteľa, ktoré mu bránia vykonať štátnu
skúšku videokonferenčne, oznámi to bezodkladne rektorovi resp. dekanovi fakulty, ak sa
študijný program realizuje na fakulte. Rektor alebo dekan, ak sa študijný program realizuje na
fakulte, môžu v takomto prípade zmeniť formu vykonania štátnej skúšky na prezenčnú za
predpokladu, že nedôjde k porušeniu právnych predpisov a ohrozeniu zdravia zúčastnených.
K ods. 3 v znení:
Štátnu skúšku v riadnom termíne, určenom harmonogramom štúdia, môže vykonať študent
len po splnení povinností stanovených študijným programom. Na štátnu skúšku sa študent
vopred prihlasuje v termíne, ktorý oznámi fakulta.
Usmernenie:
Ak sa štátna skúška koná dištančnou metódou, určí univerzita, resp. fakulta, ak sa študijný

program uskutočňuje na fakulte, technické náležitosti pre vykonanie štátnej skúšky, termín
a spôsob dodania potrebných podkladov ako aj podmienky technického overenia spojenia.
K ods. 5 v znení:
Právo skúšať na štátnej skúške majú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov
a docentov a ďalší odborníci schválení príslušnou vedeckou radou; ak ide o bakalárske
študijné programy, aj vysokoškolskí učitelia vo funkcii odborného asistenta s vysokoškolským
vzdelaním tretieho stupňa.
Usmernenie:
V čase krízovej situácie môže byť pri skúšaní prítomný aj technický tajomník komisie.
Technický tajomník zabezpečuje spojenie komisie a študentov po technickej stránke. Keďže
nie je členom komisie, nezasahuje do skúšania a nemá právo sa vyjadrovať k hodnoteniu
študenta. Technického tajomníka do komisie prizýva predseda štátnicovej komisie.
K ods. 7 v znení:
Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie výsledkov sú verejné. Rozhodovanie komisie o
výsledkoch štátnej skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadnutí komisie.
Usmernenie:
Ak študent vykonáva štátnu skúšku dištančnou metódou, vyhotoví univerzita, resp. fakulta,
ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, zvukový záznam z priebehu štátnej skúšky,
ktorý bude dostupný verejnosti na vypočutie v priestoroch univerzity, resp. fakulty, ak sa
študijný program uskutočňuje na fakulte, počas troch mesiacov od skončenia krízovej situácie.
Sprístupnenie záznamu upravuje samostatný interný predpis. Ak komisia zasadá
videokonferenčne, rokuje o výsledku štátnej skúšky neverejne.
K ods. 10 v znení:
Ak sa študent z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť na štátnej skúške v určenom termíne,
môže požiadať o odhlásenie z termínu štátnej skúšky. Svoju neúčasť na štátnej skúške môže
študent písomne ospravedlniť do troch pracovných dní od určeného termínu konania štátnej
skúšky.
Usmernenie:
Ak sa štátna skúška mala vykonať videokonferenčne a študentovi sa nepodarilo v stanovenom
termíne a určenými technickými prostriedkami pripojiť, považuje sa to za vážny dôvod.
K ods. 11 v znení:
Ak sa študent bez ospravedlnenia nezúčastnil štátnej skúšky, alebo na nej nevyhovel, a teda
je hodnotený klasifikačným stupňom FX, môže ju vykonať v ďalšom termíne určenom
harmonogramom. Študent opakuje len tú časť štátnej skúšky, z ktorej bol hodnotený
klasifikačným stupňom „nedostatočne“ (FX). Opakovať ktorúkoľvek časť štátnej skúšky, alebo
celú štátnu skúšku je možné najviac dvakrát, najneskôr do dvoch rokov od uplynutia
štandardnej dĺžky štúdia.
Usmernenie:
Ak sa štátna skúška uskutočňuje videokonferenčne a spojenie sa preruší alebo jeho kvalita
nie je dostatočná, aby komisia mohla obsah štátnej skúšky zhodnotiť, komisia stanoví
študentovi náhradný termín – ak je to možné ešte v ten istý deň. Komisia rozhodne, či študent
pokračuje v už začatej štátnej skúške a či bude prihliadať pri hodnotení na predchádzajúci
obsah štátnej skúšky. Ak sa ani opakovane nepodarí štátnu skúšku vykonať, považuje sa to

za závažný dôvod podľa usmernenia k ods. 10. Ak komisia alebo iní zamestnanci univerzity
zistia, že študent porušuje právne predpisy, Etický kódex študenta alebo iné interné normy
univerzity a fakulty, navrhne disciplinárne konanie v zmysel Disciplinárneho poriadku UPJŠ
v Košiciach.
Záverečné ustanovenia
1. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu rektorom Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2. Toto rozhodnutie je účinné po dobu trvania krízovej situácie v súvislosti s opatreniami Vlády
SR na zamedzenie šírenia COVID 19.

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor UPJŠ

