
Inžinierske štátne záverečné skúšky v júnovom termíne sa budú realizovať 

prezenčnou formou (s fyzickou účasťou študentov na fakulte). 

 

Študijný program termín 

Ekonomika a riadenie cestovného ruchu 11. 6. 2020 

Ekonomika verejného sektora 10. 6. 2020 

Financie, bankovníctvo a investovanie 9. 6. – 10. 6. 2020 

Podnikové manažérske systémy 9. 6. – 11. 6. 2020 (v Poprade) 

Ekonomika a manažment malých 

a stredných podnikov,  

Marketingový manažment podniku 

Marketing management of business  

15. 6. – 16. 6. 2020 

Teritoriálne štúdia 9. 6. 2020 

 

Rozdelenie študentov do komisií bude zverejnené 28. 5. 2020. 
  

Pokyny pre študentov  

V priestoroch pri vrátnici v Novej budove budú určené 2-3 osoby, ktoré  budú usmerňovať 

študentov a kontrolovať nižšie uvedené požiadavky:    

• študent je povinný  dostaviť sa  pred vchod Novej budovy EF UMB pol hodinu pred 

konaním obhajoby, 

• študent sa pri vstupe do budovy preukáže ISIC kartou (v prípade externých 

študentov sa akceptuje karta EXTERNISTA), 

• pri vstupe do budovy mu bude odmeraná teplota,  

• musí mať ochranné rúško, rukavice a vlastné pero, 

• pred vstupom do budovy si musí dezinfikovať ruky, 

• donesie podpísané čestné vyhlásenie, že za posledné dva týždne nemal príznaky  

vírusového  infekčného ochorenia a nemá v danom období nariadenú karanténu,  

• bezprostredne po ukončení obhajoby študent opustí budovu.  

• tlačivo čestného vyhlásenia:  https://bit.ly/cestnevyhlasenie    

Zahraničným  študentom, ktorí sú v domovskej krajine a nemôžu sa zúčastniť prezenčnej formy 

ŠZS bude umožnené realizovať obhajobu diplomovej práce dištančnou formou (viď postup pre 

scenár dištančná forma). O tejto skutočnosti musia informovať prodekanku pre pedagogickú 

činnosť mailom na maria.kanderova@umb.sk najneskôr do 27. 5. 2020 do 14:00.  

V prípade, že študent má príznaky infekčného ochorenia, alebo má nariadenú karanténu, alebo 

iné závažné dôvody, ktoré mu neumožňujú vykonať ŠZS prezenčnou formou, je povinný o tejto 

skutočnosti informovať prodekanku pre pedagogickú činnosť mailom na 

maria.kanderova@umb.sk  do 27. 5. 2020 do 14.00, alebo bezodkladne po zistení vyššie 

uvedených skutočností.      
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