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Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej  len  „FSEV UK”)  
vydáva v súlade §108e, ods. 5) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia článku 13, ods. 3 VP 1/2020 Organizačný poriadok FSEV 
UK – úplne znenie, tento Príkaz dekanky č. 5/2020  na zabezpečenie skúškového obdobia v letnom semestri 
akademického roka 2019/2020 vzhľadom na opatrenia prijaté v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 
(ďalej len „príkaz dekanky“). 

 
Článok 1 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
 
1.1. Podľa harmonogramu výučby na Univerzite Komenského v Bratislave,  výučba v letnom semestri 

akademického roka 2019/2020 končí najneskôr v piatok 29. 05. 2020.  
 

1.2. Skúškové obdobie v letnom semestri trvá od 01. 06. 2020 do 03. 07. 2020 a od 17. 08. 
2020 do 30. 08. 2020. 

 
1.3. Skúškové obdobie v letnom semestri pre 3. ročník v dennej forme štúdia v bakalárskom študijnom 

programe a  pre 2. ročník v magisterskom študijnom programe, pre účely štátnej skúšky v júni 2020 je: 
01. 06. 2020 do 15.06.2020 

 
1.4. Skúškové obdobie v letnom semestri pre 3. ročník v dennej forme štúdia v bakalárskom študijnom 

programe a  pre 2. ročník v magisterskom študijnom programe, pre účely štátnej skúšky v júni 2020 je 
od 01.06.2020 do 03. 07. 2020  

 
1.5. Na vykonanie semestrálnych skúšok vypisuje ústav termíny a počet miest v rámci nich tak, aby bol 

najmenej o štvrtinu väčší, ako je počet študentov, ktorí sú povinní skúšku vykonať.   
Zodpovední: vyučujúci predmetu a riaditelia ústavov.  

 
Článok 2 

Organizácia skúšok 
 
2.1. Pokiaľ dekan nerozhodne o ukončení platnosti opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu 

a ochorenia COVID-19 na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte sociálnych a ekonomických 
vied, ústne skúšky sa uskutočňujú prostredníctvom aplikácie MS Teams, písomné skúšky 
prostredníctvom MS Teams alebo moodle. V prípade písomných skúšok môže vyučujúci predmetu so 
súhlasom garanta študijného programu rozhodnúť, že študent je povinný písomné odpovede napísať 
vlastnoručne písaným písmom a následne v stanovenom termíne odovzdať sken alebo čitateľnú 
fotografiu písomnej odpovede určeným spôsobom (e-mailom, prostredníctvom MS Teams alebo 
moodle).  

 
2.2. O výsledku skúšania vykoná skúšajúci záznam do systému AIS2 v prípade ústnej skúšky v deň konania 

skúšky a najneskôr do troch pracovných dní odo dňa konania skúšky.  
Zodpovední: skúšajúci predmetu  
 
2.3. Skúšajúci predmetu odovzdajú výkaz o hodnotení predmetu podpísaný všetkými skúšajúcimi na 

študijné oddelenie do 15.6.2020 v prípade účasti študentov na štátnej skúške, do 6.7.2020 v prípade 



účasti študentov na štátnej skúške v náhradnom alebo opravnom termíne v auguste 2020, do 
3.9.2020 v prípade ukončenia skúškového obdobia do 31.8.2020.  

 
2.4. Výkaz sa tlačí spoločne za všetky termíny všetkých skúšajúcich daného predmetu. Po odovzdaní výkazov 

môže zmeny takto evidovaného hodnotenia vykonávať len Študijné oddelenie na základe písomnej 
žiadosti príslušného skúšajúceho predmetu; táto žiadosť sa priloží k príslušnému výkazu.  

 
 

Článok 3 
Štátne skúšky 

 
3.1. Pokiaľ dekanka  nerozhodne o ukončení platnosti opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia 

koronavírusu a ochorenia COVID-19 na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte sociálnych a 
ekonomických vied, štátne skúšky vo všetkých stupňoch štúdia sa uskutočňujú prostredníctvom 
aplikácie MS Teams,  

3.2. Prihlasovanie na termíny, určovanie termínov štátnych skúšok a podmienky určenia termínov štátnych 
skúšok sa riadia Študijným poriadkom UK. 

3.3. Štátne skúšky, obhajoby záverečných prác, rigorózne skúšky, obhajoby rigoróznych prác, obhajoby 
dizertačných prác sa na fakulte uskutočňujú elektronicky prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams,  
a to tak, aby sa zabezpečila ich verejnosť v rozsahu ustanovenom zákonmi, inými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave.  

3.4. Verejnosť štátnej skúšky je zabezpečená prostredníctvom dostupnosti priameho prenosu štátnej skúšky 
obhajoby záverečných prác, rigorózne skúšky, obhajoby rigoróznych prác, obhajoby dizertačných prác. 
Odkazy na online prenosy pre verejnosť budú zverejnené na stránke 
https://fses.uniba.sk/studium/oznamy/ s poznámkou, že si všetci majú pred pripojením vypnúť 
mikrofón a kameru. Hostí videohovoru schvaľuje techn. administrátor/ka, ktorý/á je povinný/á 
zabezpečiť, aby nepoužívali mikrofón a ani inak nenarúšali priebeh štátnej skúšky.    

3.5. Podrobnosti realizácie štátnych skúšok upravuje osobitný vnútorný predpis, a to zvlášť pre skúšajúcich, 
zvlášť pre študentov a zvlášť pre technických administrátorov/ky.  

 
 

Článok 4 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE  

 

4.1. Toto opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť 29. mája 2020.  

 
 
V Bratislave, 29.5.2020 
 
 

Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 
dekanka FSEV UK 


