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Dubnica nad Váhom, máj 2020 

 
 

 



 

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3171/2020 zo dňa 15.4.2020, 

ktoré umožňuje v čase trvania epidémie COVID 19 konanie štátnych skúšok na vysokých 

školách v dennej aj externej forme štúdia prezenčne za dodržania proti epidemických 

opatrení, sa budú štátne skúšky na Vysokej škole DTI v akademickom roku 2019/2020  v 

bakalárskom, magisterskom a rigoróznom štúdiu uskutočňovať prezenčne, za dodržania nižšie 

uvedených opatrení a pokynov. Toto rozhodnutie plne zabezpečí požadovanú kvalitu 

ukončenia vysokoškolského štúdia a požiadavky na absolventa Vysokej školy DTI v súlade s 

akreditáciou študijných programov a so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

1. Štátne skúšky v akademickom roku 2019/2020 na Vysokej škole DTI sa budú konať v 

termínoch stanovených aktuálnym harmonogramom štúdia zverejnenom na webovej 

stránke vysokej školy a v dňoch 8. a 9. júna 2020. 

2. Harmonogram štátnych skúšok pre konkrétne študijné programy bude včas 

zverejnený. Konkrétny termín a čas konania štátnej skúšky bude každému študentovi 

doručený mailom, a to najneskôr 10 dní pred konaním štátnej skúšky. 

3. Štátne skúšky sa uskutočnia v dňoch 1. až 5. júna 2020 v štyroch veľkoplošných 

a veľkokapacitných miestnostiach v budove Vysokej školy DTI v Dubnici nad Váhom 

a v dvoch dňoch 8. a 9. júna 2020 v dvoch najväčších miestnostiach pedagogického 

pracoviska, ktoré má Vysoká škola DTI v zmysle Čl. 11 ods. 8 Štatútu Vysokej školy 

DTI zriadené v Sečovciach.  

4. Pri vchode do budovy školy a budovy pedagogického pracoviska školy bude na 

dostupnom mieste k dispozícii dezinfekčný prostriedok na ruky. Miestnosti  budú 

dostatočne a pravidelne vetrané a dezinfikované. Po celý čas štátnych skúšok je 

v miestnosti zakázaná konzumácia stravy a nápojov. Ak bude štátna skúška v 

miestnosti trvať viac ako 4 hodiny, proces skúšania sa preruší a vyhradí sa prestávka 

v trvaní minimálne 30 minút.  

5. Vzdialenosť medzi pracovnými miestami členov skúšobnej komisie bude minimálne 2 

m, každý skúšajúci bude chránený rúškom a bude používať vlastné písacie potreby. 

6. V rámci skúšok budú študenti pozývaní do miestnosti po jednom, alebo v 

malých skupinách tak, aby boli dodržané minimálne 2 metrové odstupy jednotlivých 

študentov medzi sebou a aby celkový počet osôb v miestnosti v jednom okamihu 

neprekročil koncentráciu jedna osoba na 15 m
2 

z plochy miestnosti, v ktorej skúška 

prebieha. Každý študent bude chránený rúškom a bude používať vlastné písacie 

potreby. 



7. Všetci prítomní v miestnosti budú sledovať svoj zdravotný stav, a sú povinní 

obmedziť osobný kontakt (vrátane podávania rúk). Každému členovi komisie 

a študentovi bude pred vstupom do budovy školy a budovy pedagogického pracoviska 

školy v čase jeho príchodu zmeraná telesná teplota. 

8. Študenti budú vstupovať do budovy školy a budovy pedagogického pracoviska školy 

podľa presného časového harmonogramu, do konkrétnej miestnosti kde sa koná štátna 

skúška. Pri vchode do budovy budú vstupy a výstupy študentov koordinované.  

9. Priebeh štátnej skúšky je limitovaný časom stanoveným harmonogramom pre štátne 

skúšky. Po ukončení štátnej skúšky zasadne komisia neverejne, študent počká pred 

miestnosťou. Následne mu bude v miestnosti komisiou vyhlásený výsledok štátnej 

skúšky. Hromadné otváranie ani ukončenie štátnej skúšky za prítomnosti komisie a 

študentov sa nebude realizovať. 

10. Doklady o absolvovaní štúdia sa absolventom vydajú do 45 dní od konania skúšok 

okrem prípadov, ak absolvent súhlasí s neskorším vydaním týchto dokladov. 

11. Opatrenia a pokyny uvedené v bodoch 1 až 10 platia aj pri zabezpečení rigoróznych 

skúšok v termínoch uvedených v bode 1. 

 

Táto smernica nadobúda účinnosť 15.05.2020 

 

V Dubnici nad Váhom, 15.05.2020 

 

                                                                doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 

                                                                            rektor Vysokej školy DTI 


