
 Č. j. FIL001945/2021-105905      Košice 27. 4. 2021 

 

Rozhodnutie dekanky FF UPJŠ č. 2/2021 

o organizácii skúškového obdobia a realizácii štátnych skúšok  

na FF UPJŠ v akademickom roku 2020/2021 
 

 

V súlade s ustanovením § 33 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 5 ods. 1 písm. i  Štatútu FF 

UPJŠ v Košiciach a v nadväznosti na Príkaz rektora č. 7/2021 k spresneniu realizácie výučby 

a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 29. 04. 2021 (ďalej aj ako 

„PR“) 

 

v y d á v a m 

toto rozhodnutie: 

 

Článok I 

1. Výučba v letnom semestri akademického roka 2020/2021, skúškové obdobie a štátne 

skúšky budú na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej 

aj ako „FF UPJŠ“) prebiehať podľa pôvodného Harmonogramu akademického roka 

Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach 2020/2021 

https://www.upjs.sk/public/media/16935/HAR-2020-21.pdf. 

 

Článok II 

Výučba a skúškové obdobie 

K bodu 13 PR: Výučba v LS AR 2020/2021 od 29. 4. 2021 a skúškové obdobie v LS AR 

2020/2021 sa budú realizovať takto: 

 

1. Prednášky, semináre a ďalšie formy vzdelávacej činnosti len dištančnou metódou. 

2. Všetky záverečné práce študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia budú 

vypracované a odovzdané na oponovanie v elektronickej podobe v súlade s RR č. 9/2021 

(Rozhodnutie rektora č. 9/2021 o predkladaní záverečných prác na 1., 2. a spojenom 1. a 

2. stupni vysokoškolského vzdelávania a uzatváraní licenčných zmlúv v akademickom 

roku 2020/2021). Postup na vyplnenie a podpisovanie licenčných zmlúv je uvedený v čl. 

III uvedeného RR č. 9/2021. 

3. Skúšky sa budú realizovať dištančnou metódou, spravidla prostredníctvom 

videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez 

fyzickej prítomnosti (ďalej aj „videokonferenčne“). Ak študent/ka nemá k dispozícii 

https://www.upjs.sk/public/media/16935/HAR-2020-21.pdf


technické vybavenie potrebné na vykonanie skúšky prostredníctvom videokonferencie 

alebo v iných prípadoch osobitného zreteľa, ktoré mu/jej bránia vykonať skúšku 

videokonferenčne, oznámi to bezodkladne e-mailom s označením predmetu Žiadosť 

o zmenu vykonania skúšky skúšajúcej/mu a vedúcej/mu príslušnej katedry FF UPJŠ. 

V žiadosti uvedie meno, stupeň štúdia, študijný program, predmet skúšky a stručné 

odôvodnenie žiadosti. Technické náležitosti na vykonanie skúšky, termín a spôsob 

dodania potrebných podkladov, ako aj podmienky technického overenia spojenia 

študentom oznámi čo najskôr prostredníctvom e-mailovej správy skúšajúci po dohode 

s vedúcim/ou príslušnej katedry. Dištančnej skúšky z priestorov FF UPJŠ sa môžu 

zúčastniť len skúšajúci a študenti, ak sa zúčastňujú pravidelného testovania 

v časových  intervaloch podľa Covid automatu, resp. majú výnimku z testovania na 

základe absolvovaného očkovania podľa vyhlášky UVZ SR. 

Článok III 

Štátne skúšky 

1. Štátna skúška na FF UPJŠ sa bude vykonávať dištančnou metódou, spravidla 

prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a 

komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti. Ak študent/ka nemá k dispozícii 

technické vybavenie potrebné na vykonanie štátnej skúšky prostredníctvom 

videokonferencie alebo v iných prípadoch osobitného zreteľa, ktoré mu/jej bránia 

vykonať štátnu skúšku videokonferenčne, oznámi to bezodkladne e-mailom s označením 

predmetu Žiadosť o zmenu vykonania štátnej skúšky dekanke FF UPJŠ, vedúcej/mu 

príslušnej katedry FF UPJŠ a vedúcej študijného oddelenia FF UPJŠ Ing. Jane Quitkovej, 

v prípade doktorandského štúdia referentke pre doktorandské štúdium Bc. Eve 

Lengeňovej. V žiadosti uvedie meno, stupeň štúdia, študijný program, predmet štátnej 

skúšky a stručné odôvodnenie žiadosti. Technické náležitosti na vykonanie štátnej 

skúšky, termín a spôsob dodania potrebných podkladov, ako aj podmienky technického 

overenia spojenia študentom oznámi čo najskôr prostredníctvom e-mailovej správy 

vedúci/a katedry po udelení súhlasu dekankou FF UPJŠ. Dištančnej štátnej skúšky z 

priestorov FF UPJŠ sa môžu zúčastniť len skúšajúci a študenti, ak sa zúčastňujú 

pravidelného testovania v časových  intervaloch podľa Covid automatu, resp. majú 

výnimku z testovania na základe absolvovaného očkovania podľa vyhlášky UVZ SR.  

2. Štátnu skúšku v riadnom termíne, určenom harmonogramom štúdia FF UPJŠ, môže 

vykonať študent/ka len po splnení povinností stanovených študijným programom. Na 

štátnu skúšku sa študent/ka vopred prihlasuje v termíne podľa harmonogramu FF UPJŠ: 

https://www.upjs.sk/public/media/16935/HAR-2020-21.pdf. Na dizertačnú skúšku, resp. 

obhajobu dizertačnej práce sa doktorandi/ky prihlasujú na základe pozvánky od. Bc. Evy 

Lengeňovej z referátu vedeckého výskumu a doktorandského štúdia FF UPJŠ. 

3. Dátumy konania štátnych skúšok, technické náležitosti na vykonanie štátnej skúšky, 

termíny a spôsob dodania potrebných podkladov, ako aj podmienky technického overenia 

spojenia študentom oznámia vedúci katedier prostredníctvom AIS (Oznamy pre 

študentov) do 10. 5. 2021. Uvedené nie je prekážkou priebežnej prípravy študentov na 

štátne skúšky podľa zverejnených okruhov štátnych skúšok. 

4. Ak sa študent/ka 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/ka písomne ospravedlniť do troch pracovných dní od určeného 

termínu konania štátnej skúšky. 

5. Každá komisia štátnej skúšky (ďalej aj ako „komisia“) na FF UPJŠ bude mať 

technického tajomníka, ktorého buď prizve predseda komisie alebo určený člen komisie 

https://www.upjs.sk/public/media/16935/HAR-2020-21.pdf


vykonáva aj úlohy technického tajomníka. Pokyny technického tajomníka komisie sú pre 

študentov/ky v čase prípravy a realizácie štátnej skúšky záväzné. 

6. Technický tajomník komisie zabezpečí v spolupráci so správcom počítačovej siete FF 

UPJŠ vyhotovenie zvukového záznamu z priebehu štátnej skúšky. 

7. Každého účastníka/čku štátnej skúšky technický tajomník komisie pred jej začiatkom 

preukázateľne upovedomí o vytvorení a následnom uchovaní zvukového záznamu 

mailom alebo inou preukázateľnou formou vopred v súlade s Rozhodnutím rektora č. 

10/2020 o stanovení podmienok vyhotovovania a archivácie zvukových záznamov z 

priebehu štátnych skúšok realizovaných prostredníctvom videokonferencie bod 2. 

8. Archiváciu a zmazanie záznamu zabezpečí správca počítačovej siete FF UPJŠ v súlade s 

Rozhodnutím rektora č. 10/2020 o stanovení podmienok vyhotovovania a archivácie 

zvukových záznamov z priebehu štátnych skúšok realizovaných prostredníctvom 

videokonferencie. 

9. Ak sa študentovi/ke nepodarilo v stanovenom termíne a určenými technickými 

prostriedkami pripojiť na konanie štátnej skúšky, považuje sa to za vážny dôvod 

a predseda komisie alebo ním poverený člen komisie stanoví ďalší postup realizácie 

štátnej skúšky v závislostí od okolností a špecifík štátnej skúšky. 

10. Ak sa štátna skúška uskutočňuje videokonferenčne a spojenie sa preruší alebo jeho 

kvalita nie je dostatočná, aby komisia mohla obsah štátnej skúšky zhodnotiť, predseda 

komisie alebo ním poverený člen komisie stanoví študentovi/ke náhradný termín – ak je 

to možné, ešte v ten istý deň. Komisia rozhodne, či študent/ka 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. 

Ak komisia alebo iní zamestnanci univerzity, FF UPJŠ zistia, že študent/ka porušuje 

právne predpisy, Etický kódex študenta alebo iné interné normy univerzity a FF UPJŠ, 

navrhne disciplinárne konanie v zmysle Disciplinárneho poriadku pre študentov 

Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

 

Článok IV 

Promócie 

 
1. Promócie absolventov 2. stupňa štúdia sa budú konať za účasti striktne limitovaného 

počtu hostí. Bude vydané konkrétne usmernenie, zohľadňujúce aktuálnu epidemiologickú 

situáciu v čase konania promócií.  Promócie absolventov 1. stupňa sú aktuálne plánované 

prezenčne, ale bez účasti rodinných príslušníkov, resp. hostí až do odvolania. 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Oboznámenie zamestnancov s povinnosťami vyplývajúcimi z tohto rozhodnutia 

zabezpečia vedúci zamestnanci. 

2. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom jeho podpisu dekankou FF UPJŠ a účinnosť 

dňom 29. 4. 2021. 

3. V prípade neočakávane zhoršenej epidemiologickej situácie si vyhradzujem právo 

odvolať platnosť niektorých ustanovení tohto rozhodnutia. 
 

 

 

 

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.  

dekanka FF UPJŠ 


