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40. Opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave
o organizácii a zabezpečení realizácie semestrálnych skúšok a hodnotení
v letnom semestri 2020/21 na Akadémii PZ v Bratislave v súvislosti
s predchádzaním vzniku a šírenia COVID-19

40.

Opatrenie
rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave
zo 7. apríla 2021
o organizácii a zabezpečení realizácie semestrálnych skúšok a hodnotení
v letnom semestri 2020/21 na Akadémii PZ v Bratislave v súvislosti
s predchádzaním vzniku a šírenia COVID-19
Na Akadémii PZ v Bratislave (ďalej „APZ“) vo všetkých stupňoch a formách štúdia
v študijnom programe bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a v študijnom programe
bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
I.

určujem
a) skúškové obdobie v letnom semestri akademického roka 2020/21 (ďalej
„LS 2020/21“) v období 19. 4. 2021 – 11. 6. 2021 v celkovom trvaní 8 týždňov,
b) skúšanie semestrálnych skúšok dištančnou formou za využitia aplikácie Teams –
Microsoft Office 365, kde má zriadený prístup každý pedagóg a študent APZ.

II. ukladám
1) pedagógom realizujúcim udeľovanie hodnotení a skúšanie študentov:
a) komunikovať so študentami APZ splnenie podmienok na udelenie hodnotenia
predmetu a zabezpečiť udelenie hodnotenia,
b) zapísať hodnotenie a výslednú známku semestrálnej skúšky do IS MAIS v termíne
určenom študijným poriadkom APZ,
c) vypísať a sprístupniť do 1. 4. 2021 termíny semestrálnych skúšok v IS MAIS pre
študentov APZ; prihlásenie sa na termín zo strany študentov bude sprístupnené ihneď
po jeho vypísaní,
d) vypísať v každom týždni skúškového obdobia viac termínov, pričom pre počet
študentov skúšaných jedným pedagógom v jeden deň neplatia žiadne obmedzenia,
e) termíny semestrálnych skúšok vypísať popri pracovných dňoch taktiež v sobotu;
skúšanie v rámci dňa môže začať od 08.00 h. a končiť o 20.00 h. (skončením
odpovede posledného študenta v daný deň),
f) skúšanie dištančnou formou realizovať z učební na APZ vybavených potrebnou
technikou, ako aj z domu či iných priestorov za predpokladu, že pedagóg disponuje
potrebným technickým vybavením a optimálnymi podmienkami pripojenia, za čo
v plnej miere zodpovedá,
g) informovať študenta o spôsobe a podmienkach vykonania semestrálnej skúšky,
h) pred skúšaním požiadať študenta o preukázanie sa dokladom totožnosti,
i) pred skúšaním požiadať študenta o vizuálne nasnímanie prostredia, v ktorom sa
študent nachádza pred odpoveďou; z dôvodu objektívnej odpovede môže o vizuálne
nasnímanie prostredia pedagóg požiadať študenta aj počas odpovede,
j) pred skúšaním požiadať študenta o nahlásenie výberu čísla jednej zo súboru otázok,

k) v prípade neobnoviteľného výpadku spojenia v priebehu skúšania bude študent
hodnotený známkou „FX“; prostredníctvom e-mailového konta bude študent zo
strany skúšajúceho informovaný o ďalšom postupe, ktorého určenie je v kompetencii
skúšajúceho.
2) vedúcim katedier realizujúcich skúšanie študentov v skúškovom období LS 2020/21:
a) vykonať kontrolu plnenia úloh uložených týmto opatrením jednotlivým pedagógom
v požadovanom termíne,
b) nastaviť optimálny spôsob dištančnej formy semestrálnych skúšok vzhľadom na
obsah skúšaného predmetu, personálne obsadenie katedry a počet študentov, ktorí
majú absolvovať semestrálnu skúšku,
c) v odôvodnených prípadoch (technické, personálne dôvody a pod.) nahradiť písomnú
formu skúšania dištančnou ústnou formou skúšania,
d) zverejniť aktuálne zamerania na semestrálne skúšky na webovom sídle APZ v sekcii
každej katedry,
e) zabezpečiť, aby očíslovanie súboru otázok, z ktorých si študent jednu vyberie,
nekorešpondovalo s číselným označením otázok uvedených v už sprístupnených
zameraniach na jednotlivé predmety,
f) v prípade opravných termínov za fyzickej účasti študentov zabezpečiť, aby počas
skúšania na katedre boli splnené podmienky na ochranu zdravia pred COVID-19,
g) zabezpečiť, aby všetci pedagógovia z katedry plnili svoje úlohy a boli k dispozícii do
konca skúškového obdobia.
3) študentom APZ, ktorí absolvujú semestrálne skúšky v skúškovom období LS 2020/21:
a) rešpektovať všetky pokyny a usmernenia skúšajúceho pedagóga,
b) preukázať svoju totožnosť,
c) v čase konania semestrálnej skúšky sa nachádzať na mieste, ktoré spĺňa podmienky
optimálneho pripojenia počas trvania celého dištančného skúšania; pokiaľ nie je zo
strany študenta možné zabezpečiť optimálne podmienky pripojenia, včas
kontaktovať skúšajúceho a dohodnúť si s ním termín skúšania prezenčnou formou na
APZ za dodržania podmienok na ochranu zdravia pred COVID-19.
4) vedúcemu OIT:
a) zabezpečiť zo strany APZ technickú podporu na zabezpečenie podmienok
optimálneho pripojenia počas trvania celého dištančného skúšania,
b) zabezpečiť odbornú a technickú podporu jednotlivých katedier a skúšajúcich
pedagógov pri využívaní Microsoft Office 365.
5) študentom a pedagógom APZ z dôvodu ďalšej informovanosti povinne sledovať
akademické e-mailové kontá, IS MAIS, FB APZ a webové sídlo APZ.
III. Vyhradzujem
v súvislosti s vývojom ochranných opatrení vlády SR k šíreniu COVID-19 právo rektorky APZ
na zmenu ustanovení uložených týmto opatrením.
IV. Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vydania.
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