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Čl. 1 

Úvod 

 

Cieľom tohto Pokynu dekana je stanoviť postup na FEI TUKE pre zabezpečenie verejnej a neverejnej časti 

obhajoby habilitačnej práce, habilitačnej prednášky a inauguračnej prednášky a zasadnutia Vedeckej rady FEI 

TUKE 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).   

 

Priebeh a opatrenia pre habilitačné konania a inauguračné konania na FEI TUKE vychádzajú z Vyhlášky č. 

246/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (ďalej len vyhláška).  

 

  

Čl. 3 

Rozsah platnosti 

 

Pokyn dekana sa vzťahuje na habilitačné prednášky, obhajoby habilitačných prác (podľa § 1 ods.11, 12 a 13 

vyhlášky) a inauguračné prednášky (podľa § 5  ods. 9 vyhlášky) a zasadnutia VR FEI TUKE pre prípady, kedy nie je 

možné realizovať habilitačnú prednášku, obhajobu habilitačnej práce, inauguračnú prednášku a zasadnutie 

Vedeckej rady FEI TUKE štandardným spôsobom, t.j. za fyzickej prítomnosti habilitantov, inaugurantov, 

oponentov, habilitačnej komisie, inauguračnej komisie, pozvaných hostí a členov VR FEI TUKE (v čase krízovej 

situácie).  

 

Čl. 4  

Postup pre zabezpečenie obhajoby habilitačnej práce, habilitačnej prednášky a inauguračnej prednášky 

a zasadnutia Vedeckej rady FEI TUKE v čase krízovej situácie  

 

1. Zabezpečenie komunikácie všetkých zúčastnených strán a záznam z verejnej časti konania 

 

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

situácia“), kedy nie je možné zabezpečiť rokovanie za fyzickej prítomnosti zúčastnených, môže sa 
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habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce (podľa § 1 ods.11, 12 a 13 vyhlášky) alebo 

inauguračná prednáška (podľa § 5 ods. 9 vyhlášky) a zasadnutie VR FEI TUKE konať s využitím verejného 

audiovizuálneho priameho prenosu (§ 108 odsek 9 zákona prostredníctvom videokonferencie alebo inými 

prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti (§ 108 odsek 5 zákona). 

Zasadnutie VR FEI TUKE možno uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami 

informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti vrátane tajného hlasovania, ak to 

technické podmienky umožňujú  (§ 108 odsek 10 zákona). Pre zabezpečenie prenosu sa použijú len 

systémy s preukázateľnou úrovňou zabezpečenia (napr. CISCO Webex) vrátane možnosti archivácie 

záznamu z verejnej časti konania.  

 

2. Prezenčná listina z prenosu 

 

Z habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce resp. inauguračnej prednášky sa zhotoví prezenčná 

listina fyzicky prítomných osôb a osôb fyzicky neprítomných, ale súčasne účastných, alebo sa zhotoví 

osobitná prezenčná listina každého účastníka prítomného vzdialeným prístupom na podklade 

elektronického výpisu zo systému, ktorý je použitý na prenos. Na prezenčnej listine sa zaznamená/uvedie 

systém, ktorý bol aplikovaný pre prenos. Zo záznamu, ktorý je súčasťou archivovanej dokumentácie, je 

možné získať informácie ohľadom presného začiatku a konca pripojenia účastníkov prenosu.   

 

3. Prístup k verejnej časti habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce a inauguračnej 

prednášky  

 

Dátum, čas a spôsob prenosu k verejnej časti habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce resp. 

inauguračnej prednášky oznámi najneskôr 14 dní vopred predseda VR FEI TUKE v dennej tlači, na 

webovom sídle vysokej školy a webovom sídle určenom ministerstvom školstva (§ 1 ods. 14 vyhlášky). V 

oznámení sa uvedie meno, priezvisko a pracovisko uchádzača a názov habilitačnej prednášky a názov 

habilitačnej práce resp. názov inauguračnej prednášky.    

 

4. Neverejná časť habilitačného konania a inauguračného konania 

 

Neverejná časť zasadnutia habilitačnej alebo inauguračnej komisie sa realizuje prostredníctvom časti 

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

oznámi predseda 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 bodu 2 tohto článku.  
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5. Tajnosť hlasovania komisií  

 

V prípade rokovania bez fyzickej prítomnosti môže habilitačná komisia, resp. inauguračná komisia 

vyhodnotiť plnenie podmienok podľa kritérií na získanie titulu docent resp. profesor pomocou prenosu za 

predpokladu, že FEI TUKE disponuje osobitnými softvérovými alebo hardvérovými nástrojmi 

zabezpečujúcimi tajnosť hlasovania. 

 

6. Zasadnutie VR FEI  TUKE a tajnosť hlasovania 

 

Ak je súčasťou zasadnutia VR FEI TUKE habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce alebo 

inauguračná prednáška, prenos zo zasadnutia VR FEI TUKE je rozdelený na verejnú časť (postup uvedený 

v bode 1, 2 a 3 tohto článku) a neverejnú časť. V prípade zasadnutia bez fyzickej prítomnosti môže VR FEI 

TUKE prerokovať návrh habilitačnej resp. inauguračnej komisie za prítomnosti predsedu habilitačnej resp. 

inauguračnej komisie alebo ním povereného člena habilitačnej resp. inauguračnej komisie pomocou 

prenosu za predpokladu, že FEI TUKE disponuje osobitnými softvérovými alebo hardvérovými nástrojmi 

zabezpečujúcimi tajnosť hlasovania. Neverejná časť zasadnutia VR FEI TUKE sa uskutočňuje 

prostredníctvom prenosu chráneného prístupovým kódom. Termín konania zasadnutia VR FEI TUKE sa 

oznamuje spôsobom obvyklým pre zvolanie zasadnutia VR FEI TUKE. Prístupový kód sa oznamuje 

nezávislým komunikačným kanálom. 

 

7. Prezenčná listina zo zasadnutia VR FEI TUKE 

 

Zo zasadnutia VR FEI TUKE sa zhotoví prezenčná listina fyzicky prítomných osôb a osôb fyzicky 

neprítomných, ale súčasne účastných alebo sa zhotoví osobitná prezenčná listina každého účastníka 

prítomného vzdialeným prístupom. Na prezenčnej listine sa zaznamená/uvedie aplikovaný softvérový 

systém a spôsob prenosu. Prílohou zápisnice je zdokumentovanie prítomných účastníkov zasadnutia VR 

FEI TUKE primeraným aplikovaním postupu uvedeného v ods. 2 tohto článku. 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom vydania. 

 


