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USMERNENIE A ODPORÚČANIE
k vybraným akademickým aktivitám vyplývajúce zo súhrnu
informácií a odporúčaní MŠVVaŠ SR a Slovenskej rektorskej
konferencie týkajúceho sa postupov vysokých škôl v aktuálnej
mimoriadnej situácii zo dňa 9. apríla 2020
Metodickým usmernením rektora KU k organizácii štúdia na Katolíckej univerzite
v Ružomberku v letnom semestri akademického roka 2019/2020 z 2. apríla 2020 boli
splnomocnení dekani fakúlt, aby v prípade, ak to uznajú za nevyhnutné, predĺžili
skúškové obdobie letného semestra. Ukončenie semestra a absolvovanie skúšok
z jednotlivých predmetov (semestrálne skúšky) je možné iba po kontrole realizácie
dištančnej metódy štúdia (po prechode z prezenčnej metódy) a jej dokladovaní, že
dištančná metóda v plnej miere nahradila prezenčnú metódu a boli splnené všetky
náležitosti vyplývajúce z informačných listov predmetov letného semestra
konkrétneho študijného programu – prednášky, cvičenia, odborná prax; vrátane
archivácie dokumentov v súlade s platnou legislatívou. V prípade potreby môže byť
upravená forma skúšky – z ústnej na písomnú, prípadne ústna skúška nebude
prebiehať v rámci osobného kontaktu medzi skúšajúcim a študentom, ale
prostredníctvom využitia informačno-komunikačných technológií (napr. Microsoft
Teams z balíka Office 365). V informačnom liste každého predmetu v akademickom
informačnom systéme AiS2 musí byť vyznačená zmena prezenčnej metódy štúdia na
dištančnú (aj s uvedením termínu zmeny 10.3.2020) a tiež zmena formy skúšky, ak táto
bola upravená. V nevyhnutnom prípade, keď nie je možné ukončenie predmetu
v letnom semestri akademického roka 2019/2020, je možný presun skúšky do zimného
semestra 2020/2021 (jej absolvovanie sa odporúča do 18. októbra 2020).
MŠVVaŠ SR pripravilo návrh novely zákona o vysokých školách, ktorý bol schválený
22. apríla 2020, a tento explicitne obsahuje ustanovenie, že v krízovej situácii je možné
využitie informačno-komunikačných technológií na vykonanie štátnej skúšky (bez
fyzickej prítomnosti študenta). Štátne skúšky tak môžu mať prezenčnú alebo
dištančnú formu (v závislosti od aktuálnych opatrení v súvislosti s mimoriadnou
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situáciou), pričom výber formy štátnych skúšok bude v kompetencii vedúceho
príslušnej katedry. V prípade zmeny termínov štátnych skúšok ich fakulta zverejní
najneskôr 14 dní pred konaním štátnych skúšok.
Prezenčné vykonanie štátnej skúšky (s fyzickou účasťou študenta):
 Štátne skúšky musia prebiehať vo veľkokapacitných, resp. v čo najväčších
miestnostiach, aby medzi pracovnými miestami skúšajúcich bola dodržaná
minimálna vzdialenosť 2 m. Všetci prítomní musia používať ochranné tvárové
rúška, vlastné písacie potreby, obmedziť osobný kontakt (vrátane podávania
rúk), vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami a priebežne sledovať svoj
zdravotný stav (zvýšená telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ
a podobne).
 Študenti sa zúčastňujú štátnej skúšky podľa vopred presne stanoveného
harmonogramu (konkrétny čas pre konkrétneho študenta) z dôvodu prevencie
kumulácie osôb. V rámci skúšok je nutné pozývať študentov do miestnosti iba
po jednom, resp. v skupinách po dvoch študentoch, za podmienky dodržania
minimálne 2-metrových odstupov jednotlivých študentov medzi sebou.
 Pred začatím štátnej skúšky členovia skúšobnej komisie aj každý študent
vyplnia a podpíšu čestné prehlásenie v súvislosti s COVID-19, ktoré sa
archivuje spolu s ostatnými dokumentmi zo štátnych skúšok (vzor v Prílohe č.
1). Členom skúšobnej komisie a každému študentovi sa pri príchode do
priestorov fakulty zmeria telesná teplota a zaznamená sa do čestného
prehlásenia príslušnej osoby. Osoba (pedagóg alebo študent) so zvýšenou
telesnou teplotou, prejavmi akútneho respiračného ochorenia, klinickými
príznakmi COVID-19, ako aj osoba podliehajúca karanténnym opatreniam, je z
účasti na štátnych skúškach vylúčená.
 V priestoroch, kde budú prebiehať štátne skúšky, musia byť umiestnené na
dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk a každý si pri
vstupe do miestnosti vydezinfikuje ruky.
 Potrebné je pravidelne dezinfikovať povrchy pracovných plôch a kľučky, a tiež
pravidelne krátkodobo a účinne vetrať miestnosti.
 Po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov. V prípade
trvania skúšok viac ako 4 hodiny je potrebné vyhradiť prestávku na obed členov
skúšobných komisií v trvaní minimálne 30 minút. Pri konzumácii jedla je
povinnosť dodržiavať 2-metrové odstupy medzi konzumujúcimi osobami v
miestnosti určenej na konzumáciu jedla, pre každú skúšobnú komisiu v
oddelenom čase.
 Pri striedaní komisií na čas obeda je potrebné miestnosť dôkladne jednorazovo
vyvetrať.
 Gratulácia k úspešnému zvládnutiu skúšok sa musí zaobísť bez tradičného
podania rúk.







V prípade záujmu zo strany jednotlivých fakúlt bude zabezpečené testovanie
členov skúšobných komisií na COVID-19 (testovanie je nutné realizovať
v časovom horizonte 3 dni pred účasťou člena skúšobnej komisie na štátnych
skúškach).
Prezenčné vykonanie štátnej skúšky sa riadi odborným odporúčaním Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – Prevádzka vysokých škôl počas
trvania epidémie COVID-19 zo dňa 21. apríla 2020.
V prípade, že bude študent v súvislosti s absolvovaním štátnej skúšky
potrebovať ubytovanie, môže si ho rezervovať prostredníctvom e-mailu
ubytovanie@ku.sk na základe pokynov uvedených na www.ku.sk/Služby
študentom/Ubytovanie.

Dištančné vykonanie štátnej skúšky (bez fyzickej účasti študenta):
 Pre realizáciu dištančnej formy štátnych skúšok musia byť dodržané pokyny
uvedené v dokumente „Odporúčania pre online štátne skúšky na KU“ (Príloha č. 2)
a splnené technické požiadavky na strane fakulty aj študentov, ktorí budú
absolvovať štátne skúšky, uvedené v dokumente „Hardvérové požiadavky
Microsoft Teams z balíka Office 365“ (Príloha č. 3). Osobitne je nutné počítať s
potenciálnymi nepredvídateľnými technickými problémami (napr. výpadky
internetu, problém študenta s pripojením na internet, nedostatočné technické
vybavenie v domácom prostredí študenta pre online spojenie a podobne).
 Využitie informačno-komunikačných technológií si môže vyžadovať úpravu
vnútorných predpisov fakulty (napr. smernica dekana o ukončení štúdia).
 Pri dištančnej forme štátnej skúšky musí byť zabezpečený verejný
audiovizuálny priamy prenos alebo verejný zvukový priamy prenos verejnej
časti štátnej skúšky. V prípade, že bude nevyhnutný súhlas študenta v kontexte
verejného audiovizuálneho priameho prenosu alebo verejného zvukového
priameho prenosu verejnej časti štátnej skúšky, bude tento koncipovaný na
Rektoráte KU a následne poskytnutý všetkým fakultám (táto skutočnosť závisí
od právnej úpravy zákona o vysokých školách).
Praktické štátne skúšky študentov zdravotníckych študijných programov sa
v mimoriadnej situácii riadia Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 15. apríla 2020.
Osobitné podmienky v prípade uchádzačov so špecifickými potrebami v rámci
prijímacieho konania budú zabezpečené v súlade s článkom 2 a 3 „Smernice rektora
o podpore uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami na Katolíckej
univerzite v Ružomberku“ a podľa usmernenia ohľadom prijímacích skúšok uchádzačov
so špecifickými potrebami (Príloha č. 4) pri súčasnom dodržaní všeobecných
hygienicko-protiepidemických opatrení.

V súčasnej mimoriadnej situácii je nevyhnutné zverejňovať všetky aktuálne
informácie týkajúce sa úpravy plnenia študijných povinností študentov na webovom
sídle fakulty a upozorniť študentov, aby sledovali oficiálne informačné
a komunikačné prostriedky KU, kontrolovali informácie v akademickom
informačnom systéme AiS2, ako aj elektronickú poštu (študentské e-mailové adresy).
S ohľadom na vývoj epidemiologickej situácie a prijímané opatrenia zo strany
príslušných štátnych orgánov môže priebežne dochádzať k úprave niektorých
podmienok alebo termínov zo strany KU, ako reakcia na aktuálnu situáciu. Tieto
úpravy sú prejavom záujmu o to, aby akademický rok 2019/2020 bol ukončený
v riadnom termíne, t. j. do 31. augusta 2020, a to s minimálnymi negatívnymi vplyvmi
na kvalitu vzdelávania, vedomosti a zručnosti študentov a absolventov, ako aj na ich
uplatnenie v praxi.
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