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Čl. 1 

Úvod 

 

Cieľom tohto Pokynu dekana je stanoviť postup na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej 

univerzity v Košiciach (FEI TUKE) v čase krízovej situácie a pandémie prostredníctvom 

videokonferencie alebo za pomoci iných prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie bez 

fyzickej prítomnosti. 

 

Čl. 2  

Právny rámec 

 

Pokyn je v súlade s opatreniami TUKE A FEI 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 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 štátne skúšky (dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce) štandardným 

spôsobom, t.j. za fyzickej prítomnosti doktoranda, školiteľa, oponentov a členov skúšobnej komisie pre 

štátne skúšky. Doktorandi, ktorí majú absolvovať štátnu skúšku, dostanú (spravidla E-mailom) 

podrobné usmernenie k podaniu žiadosti a k odovzdávaniu dokumentácie k žiadosti ku štátnej skúške. 

Doktorandi sú povinní dodržať stavený postup, usmernenia a termíny.  

 

Čl. 4  

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

pandémie 

 

a) Zabezpečenie komunikácie medzi školiteľom a doktorandom 

 

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

situácia“) alebo pandémie 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 alebo cez videokonferencie. Doktorand je povinný 

v komunikácii uvádzať oficiálny e-mail TUKE.  
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Krízové stavy a pandémiu v čase vydania tohto Pokynu popisuje Ústavný zákon č. 227/2002 Zb.z. , 

zákon č. 387 / 2002 Zb.z., zákon č. 42 / 1994 Zb.z. , zákon č. 355/2007 Zb.z. 

 

b) Zabezpečenie štátnych skúšok bez fyzickej prítomnosti  

 

1. Ak nastane prípad, keď nie je možné realizovať štátnu skúšku (obhajobu dizertačnej práce 

alebo dizertačnú skúšku) za fyzickej prítomnosti zúčastnených, môže sa verejná časť štátnej 

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

alebo za pomoci iných prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej 

prítomnosti (§ 108 e odsek 5), alebo bez verejného prenosu a to tak, že 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. Dátum, čas a spôsob prístupu k prenosu videokonferencie oznámi predseda odborovej 

komisie, resp. poverený zodpovedný pracovník všetkým členom komisie a oponentom. Pre 

zabezpečenie prenosu sa použijú len systémy s preukázateľnou úrovňou zabezpečenia 

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

3. 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 na požiadanie.  

4. Finálne prezentácie doktorandov vo formáte PowerPoint (nie PDF) v rozsahu cca 15 

minút je odporúčané nahrať na portál Obhajoby FEI minimálne 2 dni pred štátnou skúškou.  

5. Je potrebné obliecť sa a upraviť adekvátne štátnej skúške.  

6. Prezenčná listina z prenosu: Zo štátnej skúšky sa zhotoví prezenčná listina osôb prítomných 

vzdialeným prístupom ako elektronický výpis zo systému, ktorý je použitý na prenos. 

Z výpisu, ktorý je súčasťou archivovanej dokumentácie, je možné získať informácie 

ohľadom presného začiatku a konca pripojenia účastníkov prenosu.   

7. Neverejná časť zasadnutia komisie štátnych skúšok sa realizuje prostredníctvom časti 

prenosu, ktorý je kontrolovaný tak, aby sa nemohli pripojiť nepovolaní účastníci. Pre 

vyhotovenie prezenčnej listiny sa primerane aplikujú ustanovenia bodu 6 tohto článku. 

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

fyzickej prítomnosti môže skúšobná komisia vyhodnotiť plnenie podmienok podľa kritérií na 

získanie titulu PhD a hlasovať prostredníctvom prenosu za predpokladu, že FEI TUKE, resp. 

použitý systém disponuje osobitnými softvérovými alebo hardvérovými nástrojmi 

zabezpečujúcimi tajnosť hlasovania. 
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9. 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. 

 

Čl. 5 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom vydania.  


