
Opatrenie dekana č. 2/2021  

 
Dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach 
vydáva v nadväznosti na realizáciu skúšok v letnom semestri ak. roka 2020/2021 online formou 

a v nadväznosti na kapacity online platforiem opatrenie č. 2/2021.  
Za dodržiavanie tohto opatrenia zodpovedajú prodekanka pre vzdelávanie a vedúci katedier.  

 
Postup pri skúšaní online formou v letnom semestri ak. roku 2020/2021 

1. Všeobecné usmernenia 

a) Skúšky v letnom semestri sa budú realizovať online formou výhradne prostredníctvom 
platforiem určených na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave 
so sídlom v Košiciach: MS Teams (MS Forms) a e-learning (https://e-learning.euke.sk). 

b) Čas vyhradený na skúšku online formou musí byť v súlade s predpisom uvedeným 
v dokumente: Sprievodca štúdiom, čl. 8, ods. 12. 

c) V týždni od 14. 06. 2021 do 18. 06. 2021 nie je možné vypísať termíny skúšok a realizovať 
skúšanie (z dôvodu konania prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia). 

2. Vypísanie termínov skúšok v AIS2 

a) vypísať termíny skúšok v AIS2 je potrebné do 16. 04. 2021 (I. stupeň a II. stupeň, záverečné 
ročníky), 

b) v AIS2 uviesť dátum a čas, 
c) pri termíne skúšky v AIS2 uviesť začiatok skúšky, 
d) v AIS2 uviesť maximálnu kapacitu termínu (napr. 100, resp. 30...), 
e) v poznámke k danému termínu uviesť platformu, v ktorej sa bude skúšanie realizovať (napr.  

MS Teams, e-learning.euke.sk), 
f) v prípade využitia portálu e-learning.euke.sk zverejniť odkaz spolu s heslom na vstup do 

daného kurzu (predmetu) obvyklým komunikačným kanálom; adresu možno skopírovať 
z webového prehliadača, napr. https://e-learning.euke.sk/course/view.php?id=19); odkaz 
a heslo na vstup do daného kurzu možno v dostatočnom časovom predstihu poslať celej 
študijnej skupine ako správu v AIS2, zverejniť v MS Teams alebo skupinovou e-mailovou 
správou, prípadne uviesť v popise kurzu, 

g) dôrazne upozorniť študentov na povinnosť zapísať si termín skúšky v AIS2 a poskytovať 
prístup do daného kurzu iba prihláseným študentom, 

h) po realizácii skúšky zapísať výsledok v stanovených termínoch do AIS2. 
  



3. Platformy na skúšanie 

Na skúšanie je možné využiť nasledujúce online platformy: 

Moodle 

https://e-learning.euke.sk  
a) ak skúšajúci vyučoval s podporou e-learningu e-learning.euke.sk, skúšku možno vykonať 

na tejto platforme obvyklým spôsobom, 
b) návod na skúšanie možno nájsť na stránkach helpdesku 

https://helpdesk.euba.sk/kb/faq.php?id=3. 

MS Forms (MS Teams) 

a) v prípade skúšania prostredníctvom MS Forms (MS Teams) - postupovať podľa návodu na 
stránkach helpdesku. 

b) možnosti diagnostiky sú pre podporu na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej 
univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach na tejto platforme nedostupné, detaily 
o postupe študentov nie je možnosť poskytnúť; v prípade problémov s funkčnosťou je 
potrebné sa obrátiť priamo na helpdesk Microsoftu. 

V prípade ďalších otázok je možné sa obrátiť na: Ing. Cyril Závadský, PhD. 

V Košiciach 31. 03. 2021 

 Dr. h. c. prof. RNDr. Michal TKÁČ, CSc., v. r.  
 dekan 
 Podnikovohospodárskej fakulty  
 Ekonomickej univerzity v Bratislave 
 so sídlom v Košiciach 


