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Dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len
„EBF UK“) vydáva v súlade s čl. 8 Organizačného poriadku EBF UK tento príkaz:
Dekan EBF UK, po prerokovaní vo vedení EBF UK (poradný orgán dekana)
vydáva
príkaz dekana k zabezpečeniu priebehu skúškového obdobia a vykonaniu štátnych skúšok
počas trvania mimoriadnych opatrení na prevenciu proti koronavírusu COVID-19 na EBF
UK v akademickom roku 2019/2020 v nasledovnom znení:
Čl. 1
Organizácia konania skúšok v letnom semestri akademického roka 2019/2020
Z dôvodu, že prezenčná výučba bola v letnom semestri akademického roka 2019 / 2020 na
Univerzite Komenského zastavená a nahradená dištančnou formou, väčšina študentov bola na
základe príkazu rektora UK odubytovaná z ubytovacích zariadení, všetky vyžadované skúšky
v letnom semestri akademického roka 2019 / 2020 sa budú realizovať dištančnou formou.
Študenti budú skúšaní a testovaní (v ústnej i písomnej forme) s využitím elektronických
systémov používaných na UK, prezentovaných na www.uniba.sk v sekcii SamoUK (študenti online) a EdUKujeme (učitelia on-line), resp. na stránkach fakulty www.fevth.uniba.sk.
Obsah a forma preverovania vedomostí má byť v maximálnej možnej miere zachovaná podľa
toho, ako je predpísaná v informačnom liste predmetu. Nie je prípustné, aby sa skúšanie
z dôvodu zmeny formy zjednodušovalo a znižovali sa podmienky a kritériá pre absolvovanie
skúšky. Hodnotenie musí zodpovedať náročnosti kurzu a musí vyjadrovať a odzrkadľovať úsilie
študenta (aj pedagóga) a mieru poznatkov získaných v kurze s preukázaním schopnosti tvorivo
ich využívať a uplatňovať v praxi.
Výsledné hodnotenie vykonanej skúšky musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami
platného študijného poriadku UK zaevidované do akademického informačného systému AIS2.
Hodnotenie ústnej skúšky musí byť zaevidované bezprostredne po vykonaní skúšky,
hodnotenie výsledku písomnej časti skúšky najneskôr do troch pracovných dní od začatia
písomnej časti skúšky.
Zároveň odpadá povinnosť zapísať hodnotenie výsledku skúšky do indexu. Každý pedagóg je
povinný po vyskúšaní všetkých študentov v predmete vytlačiť z AIS2 hárok pre archiváciu,
potvrdiť jeho úplnosť a správnosť svojim podpisom a odovzdať ho na študijnom oddelení,
najneskôr do 1. septembra daného roka.
Čl. 2
Písomná časť štátnych záverečných skúšok

Študent sa na vykonanie písomnej aj ústnej časti štátnej záverečnej skúšky prihlási na
študijnom oddelení v stanovenom termíne podľa harmonogramu príslušného akademického
roka.
Po prihlásení mu bude pridelené číslo pracoviska (kód), pod ktorým vykoná písomnú časť
štátnej skúšky z predmetu aplikovaná teológia. Účelom pridelenia kódu je zabezpečiť
anonymné a objektívne hodnotenie písomnej časti štátnej skúšky. Kód, resp. číslo pracoviska
pridelí každému študentovi prodekanka pre študijné záležitosti cestou zaslania na jeho
univerzitný e-mail.
Písomnú časť štátnej skúšky z predmetu Aplikovaná teológia (v študijnom programe –
evanjelická teológia) vykoná študent z domu. K jej absolvovaniu sa vyžaduje, aby si študent
zabezpečil:
-

-

miestnosť, v ktorej sa bude počas celého trvania nachádzať sám a nebudú do nej
vstupovať iné osoby; taktiež ju počas trvania písomnej časti štátnej skúšky nesmie
opustiť,
dostatočne bezpečné a stále internetové pripojenie,
počítač s webkamerou, mikrofónom a nainštalovaným balíkom programu MS
Office (resp. jeho alternatíva) a nainštalovaným programom MS Teams.

V prípade, že si študent nedokáže zabezpečiť uvedené technické vybavenie, môže sa
v dostatočnom predstihu so žiadosťou o pomoc obrátiť na fakultu.
Študent musí mať počas trvania písomnej časti štátnej skúšky zapnutú webkameru a mikrofón
v aplikácii MS Teams.
Počas konania štátnej skúšky nesmie mať na pracovnom stole okrem pomôcok, písacích
pomôcok (čistý hárok papiera, pero, ceruza) a počítača žiadne knihy, papiere, či iné materiály.
Môže používať nasledovné pomôcky: Bibliu (slovenský autorizovaný preklad ev. a. v. cirkvi),
Biblia Hebraica, Novum Testametum Greaecae, Symbolické knihy Evanjelickej cirkvi a.v. na
Slovensku, Evanjelický spevník.
Študent napíše obsah písomnej časti štátnej skúšky v stanovenom čase do súboru zaslaného
prodekankou pre vzdelávaciu činnosť, v ktorom vypracovaný text odošle späť.
Písomná časť štátnej záverečnej skúšky z predmetu Aplikovaná teológia sa uskutoční
17. 06. 2020 podľa nasledovného časového harmonogramu:
8:15 – 8:30
8:30 – 9:00

prihlasovanie študentov do systému, finálna kontrola spojenia
inštrukcie k vykonaniu písomnej časti štátnej skúšky – vykoná
prodekanka pre vzdelávanie
9:00 – 13:00 samotná písomná časť štátnej záverečnej skúšky. Dekan fakulty vylosuje
tri biblické texty, následne budú študenti samostatne, pod pridelenými
číslami pracovať na vypracovaní odbornej kázne podľa platných
pravidiel.

13:00 – 13:15 študent odošle na e-mailovú adresu prodekanky pre vzdelávanie,
vedúceho Katedry praktickej teológie a študijnej referentky
vypracovanú odbornú kázeň vo formáte WORD a PDF.
Pred konaním písomnej časti štátnej skúšky bude s každým študentom vykonaná technická
skúška internetového spojenia prostredníctvom MS Teams.
Čl. 3
Ústna časť štátnych záverečných skúšok
Ústna časť štátnej záverečnej skúšky bude konaná kombinovanou formou (sčasti prezenčnou,
sčasti dištančnou formou (online) prostredníctvom aplikácie Cisco Webex v stanovenom
termíne podľa harmonogramu akademického roka na EBF UK.
Komisia pre štátne skúšky bude rozdelená podľa jednotlivých predmetov štátnej skúšky, ako
sú určené v ostatnej akreditácií podľa príslušných študijných programov:
Evanjelická teológia: biblická teológia, systematická teológia a cirkevné dejiny,
aplikovaná teológia, obhajoba diplomovej práce
Učiteľstvo náboženskej výchovy: biblická a systematická teológia, praktická
teológia, obhajoba diplomovej práce
Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci: kresťanská
viera v pluralitnej spoločnosti, supervízia v kontexte sociálnych služieb,
manažment sociálnej inštitúcie
Obhajoba diplomových prác bude prebiehať podľa vypracovaného harmonogramu pred alebo
po bloku štátnej skúšky z predmetu, s ktorým je téma záverečnej práce prepojená. Prípravu
harmonogramu štátnych skúšok pripraví študijné oddelenie pod vedením prodekanky pre
študijnú činnosť.
Ak školiteľ záverečnej práce alebo oponent nie je členom komisie pre štátnu skúšku, prihlási
sa na danú obhajobu diplomovej práce v presne stanovenom časovom termíne online,
prostredníctvom aplikácie Cisco Webex. Čas stanovený na obhajobu záverečnej práce je 20
minút.
Predseda komisie a maximálne jeden člen komisie pre štátne skúšky v danom predmete bude
prítomný so skúšaným študentom v zasadačke EBF UK (číslo miestnosti 268). Ďalší členovia
komisie pre štátne skúšky sa zúčastnia štátnej skúšky online, prostredníctvom aplikácie
WEBEX.
Jednotlivé komisie budú pracovať samostatne, v samostatných dňoch podľa presne určeného
časového harmonogramu.

Skúška z jedného predmetu štátnej skúšky by mala trvať 20 minút.1 Najmä v predmete
biblická teológia môže byť udelený čas na prípravu (v rozsahu max. 15 minút). Pripravovať sa
bude študent v pozadí skúšobnej miestnosti.
Jednotlivým otázkam štátnej skúšky v každom predmete bude pridelené číslo. Študent si zvolí
konkrétne číslo. Predseda komisie pre štátne skúšky zverejní študentovi znenie vybranej
otázky.
Po vyskúšaní študenta nasleduje neverejná časť štátnej skúšky (bez prítomnosti študenta
a verejnosti), počas ktorej komisia vyhodnotí odpoveď. Výsledok štátnej skúšky z daného
predmetu oznámi predseda komisie študentovi po vykonaní skúšky, resp. bude mu oznámený
prostredníctvom elektronického systému AIS2.

V Bratislave, 22. mája 2020

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.
prodekanka pre vzdelávaciu činnosť
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Mgr. Milan Jurík, PhD.
dekan

Súhrnný čas skúšania jedného študenta potrebný na vykonanie štátnej skúšky zo všetkých predmetov štátnej
skúšky je 90 minút.

