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Čl. 1 

Úvod 

 

Cieľom tohto Pokynu dekana je stanoviť postup na FEI TUKE na zabezpečenie doktorandského štúdia 

a štátnych skúšok pri využívaní audiovizuálneho prenosu bez fyzickej prítomnosti.  

 

Čl. 2  

Právny rámec 

 

Pokyn je v súlade s opatreniami TUKE na zníženie nákazy koronavírusom COVID 19 a v zmysle zákona č. 93/2020 

Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2012 Z. z. o vysokých školách a o zmene neskorších predpisov, 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  (ďalej zákon).  

  

Čl. 3 

Rozsah platnosti 

 

Pokyn dekana sa vzťahuje na zabezpečenie doktorandského štúdia a obhajoby štátnych skúšok na FEI TUKE  

(podľa § 108 bod 9, § 108e odsek 5 a odsek 6 zákona) pre prípady, kedy nie je možné realizovať doktorandské 

štúdium a obhajobu dizertačnej práce štandardným spôsobom, t.j. za fyzickej prítomnosti doktoranda, školiteľa, 

oponentov a členov komisie pre štátne skúšky.  

 

Čl. 4  

Postup pre zabezpečenie doktorandského štúdia a štátnych skúšok v čase krízovej situácie  

 

a) Zabezpečenie komunikácie medzi školiteľom a doktorandom 

 

Ak nastane prípad mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“) 

a nie je možné zabezpečiť doktorandské štúdium prezenčnou formou (podľa § 108e zákona), doktorandské 

štúdium sa uskutočňuje  dištančnou metódou. Študenti doktorandského štúdia sú povinní riadiť sa inštrukciami 

svojich školiteľov. Študijnú a výskumnú časť doktorandského štúdia vykonávajú s využitím nástrojov systémov 

MAIS, MOODLE a CISCO WEBEX a pravidelnou komunikáciou so školiteľmi prostredníctvom E-mailu. Doktorand 

je povinný v komunikácii uvádzať oficiálny e-mail TUKE.  

 

b) Zabezpečenie štátnych skúšok bez fyzickej prítomnosti  
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1. Ak nastane prípad, keď nie je možné realizovať štátnu skúšku (obhajobu dizertačnej práce alebo 

obhajobu písomnej práce k dizertačnej skúške) za fyzickej prítomnosti zúčastnených, môže sa verejná 

časť štátnej skúšky konať verejným priamym prenosom (§ 108 odsek 9), prostredníctvom 

videokonferencie alebo iných prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej 

prítomnosti (§ 108 e odsek 5). Verejná časť štátnej skúšky sa považuje za verejnú aj vtedy, ak FEI TUKE 

zabezpečí jej zvukový záznam dostupný verejnosti na vypočutie v priestoroch FEI TUKE počas troch 

mesiacov od skončenia krízovej situácie (§ 108e odsek 6 zákona).  

2. Verejná časť obhajoby dizertačnej práce je prístupná pre verejnosť a link je zverejnený pri ozname o 

konaní obhajoby dizertačnej práce na webe: http://fei.tuke.sk/sk/veda-a-vyskum/obhajoby-

dizertacnych-prac 

3. Pre verejnú časť obhajoby písomnej práce k dizertačnej skúške sa poskytuje link všetkým 

zúčastneným a tiež na príslušnej katedre doktoranda.    

4. Pre zabezpečenie prenosu sa použijú len systémy s preukázateľnou úrovňou zabezpečenia (napr. 

CISCO Webex) vrátane možnosti archivácie záznamu z verejnej časti konania. 

5. Účastníci štátnej skúšky musia počas obhajob disponovať internetovým pripojením s audiovizuálnymi 

funkcionalitami. Pre prihlásenie sa do systému na prenos (prednostne CISCO WEBEX) je potrebné 

použiť celé meno a priezvisko (nie prezývku, resp. skratku). Je vhodné prihlásiť sa do systému aspoň 10 

minút pred obhajobou. Testovanie pripojenia do systému (prednostne CISCO Webex) je umožnené 

doktorandom, školiteľom aj členom skúšobnej komisie spravidla týždeň pred štátnou skúškou. 

6. Finálne prezentácie doktorandov vo formáte PowerPoint (nie PDF) v rozsahu cca 15 minút doktorand 

nahrá na portál obhajoby.fei.tuke.sk minimálne 2 dni pred štátnou skúškou, odkiaľ ich prevezme 

administrátor videokonferencie.  

7. V záujme zachovania dôstojnosti štátnych skúšok je potrebné dodržať formálne oblečenie. 

8. Prezenčná listina z prenosu: Z štátnej skúšky sa zhotoví prezenčná listina osôb prítomných vzdialeným 

prístupom na podklade elektronického výpisu zo systému, ktorý je použitý na prenos. Na prezenčnej 

listine sa zaznamená/uvedie systém, ktorý bol použitý pre prenos. Zo záznamu, ktorý je súčasťou 

archivovanej dokumentácie, je možné získať informácie ohľadom presného začiatku a konca 

pripojenia účastníkov prenosu.   

9. Neverejná časť zasadnutia komisie štátnych skúšok sa realizuje prostredníctvom časti prenosu, ktorý 

musí byť zabezpečený prístupovým kódom. Dátum, čas a spôsob prístupu k prenosu oznámi predseda 

odborovej komisie, resp. ním poverený zodpovedný pracovník všetkým členom komisie a oponentom. 

Prístupový kód sa všetkým zúčastneným oznamuje nezávislým komunikačným kanálom (spravidla sa 

využíva e-mail alebo SMS). Pre vyhotovenie prezenčnej listiny sa primerane aplikujú ustanovenia bod 8 

tohto článku. 

10.  Tajnosť hlasovania komisií pre obhajoby dizertačnej práce: V prípade rokovania bez fyzickej 

prítomnosti môže komisia pre obhajoby dizertačnej práce vyhodnotiť plnenie podmienok podľa kritérií 

http://fei.tuke.sk/sk/veda-a-vyskum/obhajoby-dizertacnych-prac
http://fei.tuke.sk/sk/veda-a-vyskum/obhajoby-dizertacnych-prac
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na získanie titulu PhD pomocou prenosu za predpokladu, že FEI TUKE disponuje osobitnými 

softvérovými alebo hardvérovými nástrojmi zabezpečujúcimi tajnosť hlasovania. 

11. Odovzdávanie diplomov a vysvedčení absolventom 3. stupňa štúdia sa uskutočňuje prostredníctvom 

rektorátneho pracoviska - referátu vedy, výskumu a doktorandského štúdia TUKE. Pracovníčka R TUKE 

kontaktuje absolventov písomne ohľadom preberania diplomov. 

 

c) Prechodné ustanovenia: 

 

Pre rok 2020 bol stanovený postup pri odovzdávaní dizertačných prác v nasledovnom režime:   

 

1. Postup registrácie záverečných prác doktorandov do Univerzitnej knižnice je identický ako v prípade 

bakalárskych a diplomových prác.  

2. Postup odovzdania dizertačných prác a príprava štátnych skúšok sú koordinované Referátom pre 

vedecko-výskumnú činnosť (RVVČ a DŠ) FEI TUKE. Aktuálne prebiehajú oponentské konania.  

3. Obhajoby dizertačných prác v roku 2020 prebehnú do konca mája. Katedry oznámia do 04.05.2020 

na RVVČ a DŠ FEI TUKE termíny jednotlivých obhajob.  

4. Štipendium končiacich doktorandov, ktorí splňujú podmienky, bude vyplatené do 31.05.2020.  

5. Predseda odborovej komisie v spolupráci s hlavným garantom študijného programu a školiteľom 

zašlú v dňoch 4. - 6. 5.2020 na RVVČ a DŠ FEI TUKE návrh odborovej komisie na zloženie skúšobnej 

komisie pre jednotlivé obhajoby dizertačných prác s dátumom, hodinou a celými menami, titulmi, e-

mailovými adresami a pracoviskom (adresa) externých členov. Následne referát doručí e-mailové 

kontakty skúšobnej komisie administrátorovi prenosu. 

6. Počas prípravy pred obhajobou dizertačnej práce si doktorandi vysporiadajú svoje prípadné 

podlžnosti voči katedre a knižnici, resp. univerzite (napr. vypožičané knihy, technika, kľúče, atď.).  

7. Potvrdenie o dobe a o absolvovaní štúdia bude vydané iba absolventovi, ktorý doloží doklad, že má 

všetko vysporiadané. 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom vydania. 

 


