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Čl. 1 

Základné ustanovenia 

 

1. Smernica dekana č. 5/2016 určuje povinnosti vysokoškolských učiteľov súvisiace 

s hodnotením študijných predmetov a ich zapísaním do systému MAIS. Smernica 

dekana je vypracovaná v súlade so smernicou rektora SZU č. 4/2013.  

 

2. Ak je predmet ukončený hodnotením „PH“ (záverečné splnenie podmienok ukončenia 

predmetu formou priebežného hodnotenia) a študent splnil všetky stanovené 

podmienky v priebehu príslušného semestra, hodnotenie musí byť zapísané do 

systému MAIS do konca skúškového obdobia. 

 

3. Ak je predmet ukončený „S“ – skúškou je potrebné, aby termíny na skúšku boli 

vypísané v systéme MAIS najneskôr 2 týždne v poslednom týždni výučby, a to 

v dostatočnom počte a v priebehu celého skúškového obdobia príslušného semestra. 

Termíny skúšok musia byť v systéme MAIS vypísané v dostatočnej časovej rezerve 

pre prvý a druhý termín opravnej skúšky. 

Do systému MAIS je nevyhnutné vložiť aj termíny prvej a druhej opravnej skúšky 

z daného predmetu. 

 

4. Hodnotenie z ústnej skúšky vyučujúci je povinný zapísať do systému MAIS do 24 

hodín po vykonaní skúšky. Výsledky písomnej skúšky musia byť do systému vložené 

do troch pracovných dní odo dňa konania písomnej skúšky. 

 

5. Hodnotiaci učiteľ odovzdá vlastnoručne podpísaný výkaz o hodnotení predmetu  na 

študijné oddelenie fakulty najneskôr do 10 dní od ukončenia skúškového obdobia 

(neplatí pre končiace ročníky, kde je potrebné zapisovať hodnotenie čo najskôr po 

realizovaní skúšky a mať skompletizované hodnotenie študenta najneskôr deň po 

skončení skúškového obdobia) - viď ŠP SZU, čl. 21. 

 

6. Študent je povinný prihlásiť sa na skúšku v systéme MAIS. Ak sa študent neprihlási 

na skúšku v tomto systéme, nemôže absolvovať skúšku z príslušného predmetu v 

danom semestri.  

 

7. Študent je povinný pravidelne kontrolovať hodnotenie jednotlivých predmetov              

v systéme vyučujúcimi daných predmetov. Za nesplnenie povinností učiteľa študent 

nemôže byť sankcionovaný.  

 

Čl. 2 

Evidencia výsledkov a kontrola štúdia v systéme MAIS 

 

1. Za evidenciu a správnosť výsledkov hodnotenia jednotlivých predmetov zodpovedá 

príslušný skúšajúci učiteľ predmetu, ktorý je povinný výsledky hodnotenia zverejniť 

v systéme MAIS podľa čl. 1, bodu 2 - 4 príslušnej vnútornej smernice. Akékoľvek 

technické problémy konzultuje s pracovníkom oddelenia informačných technológií.  

 

2. Študent si výsledky hodnotenia jednotlivých predmetov kontroluje a v prípade 

nezrovnalosti, resp. nezapísania výsledkov kontaktuje učiteľa príslušného predmetu, 

ktorý je povinný zapísať hodnotenie do MAISu do 3 pracovných dní. Ak sa tak 

nestane, študent kontaktuje vedúceho katedry.  



3. Referentky študijného oddelenia 10 dní po ukončení skúškového obdobia vykonajú 

prehľad evidovaných, resp. neevidovaných predmetov a vyzvú učiteľov k náprave. 

V prípade, že príslušní učitelia tak neurobia, referentky študijného oddelenia 

informujú prodekana pre pedagogickú činnosť. Po uplynutí uvedeného obdobia 

referentky vydajú prehľad neúspešných študentov jednotlivých ročníkov 

a v končiacich ročníkoch prehľad študentov, ktorí nemôžu pristúpiť k štátnej skúške.  

 

Čl. 3 

Elektronické testovanie 
 

1. V súvislosti so skúškou a priebežným hodnotením študentov je možné realizovať 

elektronické testovanie študentov. 
 

2. Za prípravu testov je zodpovedný učiteľ daného predmetu v spolupráci s pracovníkmi 

oddelenia informačných technológií.  

 

3. Pri elektronickom testovaní je učiteľ povinný vložiť výsledky testovania do systému 

MAIS do 5 pracovných dní – viď ŠP SZU, čl. 21.  

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ruší sa Smernica dekana č. 5/2014 o povinnostiach vysokoškolských učiteľov pri 

hodnotení a zápise predmetov do systému MAIS. 

 

2. Smernica dekana č. 5/2016 o povinnostiach vysokoškolských učiteľov pri hodnotení 

a zápise predmetov do systému MAIS nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia 

Akademickým senátom FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici. 

 
 

 

V Banskej Bystrici, 8. 9. 2016 

 

 

 

 

PhDr. Jana Lauková, PhD.      doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH 

predsedníčka Akademického senátu                dekanka 

FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici              FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici 

 

 

 

 

 

 

 

 


