
 

 

 

 

Usmernenie dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach  

k realizácii skúškového obdobia 

a štátnych záverečných skúšok bakalárskeho štúdia 

v termíne do 30. 6. 2020 

 

Vzhľadom na postupné uvoľňovanie opatrení prijatých v reakcii na koronavírus Vládou 

SR vydávam nasledujúce usmernenia.  

 

A) Skúškové obdobie 

1. Skúšky je možné realizovať dištančnou alebo prezenčnou formou.  

2. Vyučujúci nie je povinný vypísať termín realizovaný prezenčnou formou. 

3. Študent má právo na dištančnú formu skúšky. 

4. Termíny skúšok dištančnou formou musia byť vypísané rovnomerne v priebehu 

celého skúškového obdobia (počnúc dňom platnosti tohto usmernenia). 

5. Pri realizácii skúšok prezenčnou formou je potrebné dodržiavať protiepidemické 

opatrenia. 

 

B) Štátne záverečné skúšky bakalárskeho štúdia (ŠZSb) 

6. ŠZSb je možné realizovať prezenčnou alebo dištančnou formou. 

7. Študent, ktorý sa rozhodne vykonať ŠZSb dištančne, musí podať žiadosť na 

adresu študijného oddelenie pf-studijne@upjs.sk v lehote najneskôr 8. 6. 2020. 

8. Dištančná forma ŠZSb sa riadi Usmernením dekana č. 3 k zabezpečeniu 

magisterských a bakalárskych štátnych záverečných skúšok.  

9. Pri prezenčnej forme ŠZSb je potrebné dodržiavať protiepidemické opatrenia 

podľa Príkazu rektora č. 8/2020, vrátane bodu 14 tohto usmernenia.  

 

C) Protiepidemické opatrenia pri realizácii skúšok prezenčnou formou 

10. Zabezpečenie kontroly osôb vstupujúcich do budovy tak, aby mali rúško, prípadne 

inú adekvátnu ochranu dýchacích orgánov (ďalej iba rúško). 

11. Zabezpečenie merania osobnej telesnej teploty bezkontaktným lekárskym 

teplomerom pri vstupe do budovy. V prípade zistenia zvýšenej telesnej teploty 

(minimálne 37°C) sa postupuje poľa Príkazu rektora č. 8/2020. 

12. Zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov na dezinfekciu rúk minimálne pri vstupe 

do budovy. 

13. Zabezpečenie evidencie osôb vstupujúcich do budovy.  

14. V prípade budov v areáli rektorátu sa požadované činnosti vykonávajú pri vstupe 

do budovy rektorátu. V tejto budove osoba dostane viditeľné označenie 

o vykonanom meraní osobnej telesnej teploty, ktorým sa tiež preukazuje na 

skúške. 

15. Dodržiavanie bezpečného odstupu od iných osôb minimálne 2 metre. 

16. Každý musí byť počas skúšky chránený rúškom. 
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17. Obmedzenie osobného kontaktu vrátane podávania rúk. 

18. Používanie vlastných písacích potrieb. 

19. Skúšky realizovať v posluchárni s kapacitou rovnej aspoň 6-násobku počtu 

prihlásených študentov.  

20. Písomná časť skúšky nesmie trvať viac ako 120 minút.  

21. Na ústnej časti skúšky môžu byť v miestnosti maximálne dvaja študenti, skúšajúci 

oznámi študentom harmonogram ústnej skúšky najneskôr 24 hodín pred 

začiatkom skúšky.   

22. Ústna časť skúšky vrátane prípravy študenta nesmie trvať viac ako 40 minút.  

23. Študenti sa v budove zdržujú iba nevyhnutný čas.   

 

 

 

 

 

V Košiciach 15. 5. 2020 doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 

 dekan PF UPJŠ 


		2020-05-15T12:44:19+0200
	Roman Soták




