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Štátne skúšky môžu mať prezenčnú alebo dištančnú formu (v závislosti od aktuálnych 

opatrení v súvislosti s mimoriadnou situáciou), pričom výber formy štátnych skúšok je 

v kompetencii dekana fakulty v spolupráci s vedúcim 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 a študentov bola dodržaná 

minimálna vzdialenosť 2 m. Všetci prítomní musia na prekrytie horných dýchacích ciest 

používať respirátory typu FFP2, vlastné písacie potreby, obmedziť osobný kontakt 

(vrátane podávania rúk), vyvarovať sa dotykov tváre a respirátorov rukami a priebežne 

sledovať svoj zdravotný stav (zvýšená telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ 

a podobne). V jednej miestnosti môže byť súčasne prítomných maximálne šesť osôb 

alebo musí byť zohľadnené kritérium jedna osoba na 15 m² plochy. 

 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 študentov, za podmienky dodržania minimálne 2-metrových odstupov 

jednotlivých študentov medzi sebou. 

 Pred začatím štátnej skúšky sa členovia skúšobnej komisie aj každý študent preukážu 

potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom 

výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako sedem dní alebo 

dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní alebo dokladom 

o zaočkovaní druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto 

udalosti uplynulo viac ako 14 dní alebo dokladom o zaočkovaní prvou dávkou 

vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 

týždne alebo dokladom o zaočkovaní prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 

a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná 

v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. Osoba (pedagóg alebo 

študent) so zvýšenou telesnou teplotou, prejavmi akútneho respiračného ochorenia, 

klinickými príznakmi ochorenia 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 
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miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk a každý si pri vstupe do 

miestnosti vydezinfikuje ruky, prípadne použije jednorazové rukavice.  

 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, že bude študent v súvislosti s absolvovaním štátnej skúšky potrebovať 

ubytovanie, môže kontaktovať Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU 

prostredníctvom e-mailu ubytovanie@ku.sk.  

 

Dištančné vykonanie štátnej skúšky (bez fyzickej účasti študenta): 

 Pre realizáciu dištančnej formy štátnych skúšok je odporúčanou platformou Microsoft 

Teams. 

 Pri dištančnej forme štátnej skúšky musí byť zabezpečený verejný audiovizuálny 

priamy prenos alebo verejný zvukový priamy prenos verejnej časti štátnej skúšky, 

pričom musí byť dodržané Usmernenie rektora o ochrane osobných údajov v procese 

vykonávania štátnych skúšok prostredníctvom videokonferencie alebo inými 

prostriedkami IKT (dostupné na: 

https://www.ku.sk/images/dokumenty/ku/dokumenty/gdpr/COVID- usmernenie.pdf). 

Podrobnosti stanoví dekan príslušnej fakulty.  

Praktické štátne skúšky študentov Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku sa 

v mimoriadnej situácii riadia aktuálne platnými pokynmi vydanými Úradom verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky alebo Ministerstva zdravotníctva SR pre zdravotnícke 

študijné programy.   

 
Vypracoval: 

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. 

 

 

Schválil:  

doc. Ing. Jaroslav DEMKO, CSc., rektor 

mailto:ubytovanie@ku.sk
https://www.ku.sk/images/dokumenty/ku/


 

Katolícka univerzita v Ružomberku 
Hrabovská cesta 1/A, 034 01  Ružomberok 

 

METODICKÉ 

USMERNENIE   

Číslo záznamu: 

REK/1197/2021 

 

Zmena: 0 

 

Počet príloh: 0 
 

Dátum vydania: 

03.05.2021 
Dátum účinnosti: 

03.05.2021 

Strana: 

3/3 

METODICKÉ USMERNENIE  k organizačnému zabezpečeniu štátnych skúšok v študijných 

programoch uskutočňovaných na fakultách Katolíckej univerzity v Ružomberku 

v akademickom roku 2020/2021 

   Príloha č. 10 k S-SVS-01 

 

 

 


