
Usmernenie dekana Fakulty práva Janka Jesenského Vysokej školy 

Danubius  

    č. 2/2021  

o uskutočnení štátnych záverečných skúšok v akademickom roku 2020/2021  

 

V súvislosti s pretrvávajúcou situáciou súvisiacou so šírením ochorenia koronavírusu SARS-

CoV-2 a na základe rozhodnutia Kolégia dekana Fakulty práva Janka Jesenského Vysokej 

školy Danubius vydáva dekan Fakulty práva Janka Jesenského Vysokej školy Danubius pre 

uskutočnenie štátnych záverečných skúšok v akademickom roku 2020/2021 nasledovné 

opatrenie:  

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Bakalárske štátne záverečné skúšky študentov v dennej i externej forme štúdia sa v riadnom 

termíne uskutočnia od 04. do 11. júna 2021.  

2. Magisterské štátne záverečné skúšky študentov v dennej i externej forme štúdia sa v 

riadnom termíne uskutočnia od 05. do 06. mája 2021 a od 01. do 03. júna 2021  

3. Bakalárske, ako aj magisterské štátne záverečné skúšky študentov v dennej i externej forme 

štúdia sa v opravnom termíne uskutočnia koncom augusta 2021.  

4. Študent je povinný sa na štátnu záverečnú skúšku prihlásiť prostredníctvom akademického 

informačného systému AIS2. Následne bude študent prostredníctvom akademického 

informačného systému AIS2 informovaný o zaradení na konkrétny termín štátnej záverečnej 

skúšky. Prihlasovanie na termín štátnych záverečných skúšok bude spustené najneskôr mesiac 

pred ich konaním.   

 

Článok II. 

Štátne záverečné skúšky 

 

1. Štátne záverečné skúšky v akademickom roku 2020/2021 sa budú vykonávať online 

prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Pokyny k vytvoreniu konta nájdete na stránke 

fakulty:  



https://fpjj.vsdanubius.sk/news/442/Instrukcie-pre-studentov-k-distancnej-forme-studia-

aktivacia-konta.html 

2. Väčšina členov skúšobných komisií musí byť na fakulte fyzicky prítomná. Skúšobná 

komisia, ako aj študenti sú povinní sa prihlasovať do aplikácie Microsoft Teams 

prostredníctvom univerzitného používateľského konta.  

3. Predseda komisie vytvorí v dostatočnom predstihu teamy, prostredníctvom ktorých sa bude 

možné pripájať na konkrétnu štátnu záverečnú skúšku do aplikácie Microsoft Teams.  

4. Komisii sa na uskutočnenie štátnej záverečnej skúšky online odporúča používať notebook 

alebo stolový počítač vybavený webkamerou a reproduktormi s mikrofónom.  

5. Členovia komisie sú povinní mať zapnutý mikrofón aj zapnutú webkameru v čase, keď 

vstupujú do uskutočňovania štátnej záverečnej skúšky aktívne (vyjadrujú sa, kladú otázku, 

majú pripomienku a pod.).  

6. Študent počas celého priebehu svojej štátnej záverečnej skúšky musí mať zapnutú 

webkameru, zapnutý mikrofón a musí zdieľať svoju pracovnú plochu, prípadne aj celú 

powerpointovú prezentáciu. Študent je povinný počas štátnej záverečnej skúšky používať 

notebook alebo stolový počítač vybavený webkamerou a reproduktormi s mikrofónom. 

Študent nesmie počas štátnej záverečnej skúšky používať mobilný telefón (smartfón) alebo 

tablet, nakoľko na týchto zariadeniach nie je možné naraz zabezpečiť zdieľanie pracovnej 

plochy a audiovizuálny kontakt, čo je na štátnej záverečnej skúške nevyhnutné. Študent 

nemôže počas štátnej záverečnej skúšky používať slúchadla, avšak môže používať externý 

mikrofón. Študent je povinný si na vykonanie štátnej záverečnej skúšky zabezpečiť také 

zariadenie a pripojenie na internet, aby vyššie uvedené vedel zabezpečiť počas celého 

priebehu štátnej záverečnej skúšky.  

7. Študent musí byť počas celej svojej štátnej záverečnej skúšky nepretržite pripojený na 

hovor a musí mať s komisiou audiovizuálny kontakt. Pokiaľ by došlo k prerušeniu spojenia, 

ktoré by nebolo možné obnoviť, štátna záverečná skúška sa musí vykonať opätovne. Pokiaľ 

dôjde k prerušeniu audio alebo video spojenia študenta na krátky čas, o nutnosti vykonania 

štátnej záverečnej skúšky opätovne rozhodne skúšobná komisia.  

8. V prípade, že študent alebo pedagóg nemá dostatočné technické vybavenie na realizáciu 

štátnej záverečnej skúšky alebo mu vo vykonaní štátnej záverečnej skúšky z domu bránia iné 

okolnosti, nahlási túto skutočnosť písomne najneskôr 10 dní pred konaním štátnej záverečnej 

skúšky na študijné oddelenie fakulty a následne mu bude za prísnych hygienických 

podmienok sprístupnená miestnosť na Fakulte práva Janka Jesenského s potrebným 

technickým vybavením, odkiaľ bude môcť vykonať online štátnu záverečnú skúšku.  



9. Vo výnimočných prípadoch môže študent podať žiadosť na  príslušného prodekana o 

vykonanie štátnej záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou v prezenčnej forme za 

dodržania prísnych hygienických podmienok (pri skúške sa bude vyžadovať negatívny covid-

test nie starší ako 48 hodín). Takáto žiadosť musí byť doručená najneskôr 10 dní pred 

termínom záverečnej skúšky. 

Článok III. 

Priebeh štátnej záverečnej skúšky 

 

1. V jeden deň môže zasadať viacero skúšobných komisií. V prípade potreby môže predseda 

skúšobnej komisie počas priebehu štátnej záverečnej skúšky vyhlásiť prestávku, inak 

prebiehajú štátne záverečné skúšky nepretržite 

2. Odporúča sa, aby na štátnu záverečnú skúšku jedného študenta pripadlo 30 minút. Študent 

má mať k dispozícii čas na obhajobu záverečnej práce v rozsahu max. do 10 minút. Následne 

sa pristúpi k odpovediam na otázky z jednotlivých predmetov štátnej záverečnej skúšky. 

Otázky sa budú vyberať prostredníctvom generátora náhodných čísiel. 

3. Študenti sú povinní až do skončenia ich termínu štátnych záverečných skúšok byť na 

vyzvanie skúšobnej komisie k dispozícii v aplikácii Microsoft Teams.  

4. Na vyzvanie skúšobnej komisie je študent povinný za účelom svojej identifikácie 

preukázať sa svojim občianskym preukazom (ukázať ho na webkameru).  

 

 

Článok IV. 

Vyhodnotenie štátnej záverečnej skúšky 

 

1. Vyhodnotenie štátnej záverečnej skúšky bude vykonané vždy po ukončení odpovede 

daného študenta, ktorý bol na daný termín zaradený. Porada skúšobnej komisie o vyhodnotení 

štátnych záverečných skúšok je neverejná.  

2. Po ukončení neverejnej porady skúšobnej komisie, komisia sa na základe pokynu predsedu 

skúšobnej komisie spojí s daným študentom a oznámi mu výsledok. 

3. Najneskôr v deň konania štátnej záverečnej skúšky musí byť zaevidované hodnotenie 

štátnych záverečných skúšok príslušnou komisiou do akademického informačného systému 

AIS2  

 

 



Článok V. 

Nahrávanie štátnej záverečnej skúšky a zabezpečenie verejnosti štátnej záverečnej 

skúšky 

 

1. V zmysle § 108e ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení sú štátne záverečné skúšky verejné.  

2. Štátne záverečné skúšky budú nahrávané a ich zvukový záznam bude uložený po dobu 

troch mesiacov od skočenia mimoriadnych opatrení súvisiacich so šírením koronavírusu 

SARS-CoV-2. Zvukový záznam bude na základe písomnej žiadosti k dispozícii na 

sprístupnenie formou prehratia zvukového záznamu na študijnom oddelení Fakulty práva 

Janka Jesenského Vysokej školy Danubius. 

3. Za spustenie nahrávania priebehu štátnej záverečnej skúšky je zodpovedný príslušný 

predseda komisie. Nahrávanie spustí na pokyn predsedu skúšobnej komisie zapisovateľ 

skúšobnej komisie. Študent nie je oprávnený spustiť nahrávanie štátnej záverečnej skúšky, 

pokiaľ si študent všimne, že počas jeho odpovede neprebieha nahrávanie štátnej záverečnej 

skúšky, upozorní na to predsedu príslušnej skúšobnej komisie.  

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Toto usmernenie nadobúda účinnosť a platnosť dňa 29. marca 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sládkovičove, dňa 29. marca 2021 

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc. MBA 

dekan 


