
                             Univerzita Komenského v Bratislave 

                             Fakulta telesnej výchovy a športu 

 

 

Bezpečnostné opatrenia a odporúčania pri vykonávaní štátnych skúšok 

ŠTUDENT FTVŠ 

 

 VŠEOBECNÉ: 

• Prihlásenie študenta do prostredia MS Teams sa uskutočňuje len prostredníctvom 

univerzitného e-mailu (priezvisko@uniba.sk) a hesla. 

• Pred pripojením do audio-video konferenčného hovoru si študent skontroluje 

technické náležitosti – pripojenie na internet, pc mikrofón, webkameru, aktuálny stav 

batérie na PC, príp. smart-telefóne. 

• Pre kvalitnejšiu komunikáciu sa odporúča používať audio slúchadlá. 

• Pozadie na webkamere počas audio-video hovoru ostáva počas štátnej skúšky 

nepozmenené, t. j. v móde reálneho zobrazenia pozadia (zákaz iných, virtuálnych 

pozadí).  

 

PRED OBHAJOBOU ZÁVEREČNEJ PRÁCE: 

• Študent odovzdá (adresuje) elektronickú prílohu (PowerPoint prezentácia záverečnej 

práce) prostredníctvom univerzitného e-mailu (priezviskočislo@uniba.sk) na  

adresu: zaverecne.prace@fsport.uniba.sk, aby v prípade technických problémov 

študentovho internetového pripojenia (načítanie a zdieľanie obrazovky) mohol 

administrátor zdieľať požadovanú prezentáciu. 

• Študent sa na výzvu predsedu komisie identifikuje prostredníctvom ID dokladu ISIC. 

ID preukaz je potrebné nasnímať webkamerou, tak, aby údaje boli čitateľné. 

 

PRED PÍSOMNOU PRÍPRAVOU ŠTÁTNICOVEJ OTÁZKY: 

• Študent nasníma prostredníctvom webkamery celý priestor v ktorom prebieha štátna 

skúška. 

• V miestnosti, okrem skúšaného študenta, nesmie byť prítomná iná fyzická osoba. 

• Študent upraví priestor podľa požadovaných kritérií FTVŠ UK: 

1. Umiestnenie stolíka a stoličky do rohu miestnosti, tak, aby študent sedel oproti 

stene (viď infografika). 

2. Videokameru (súčasť notebooku, mobilu) študent umiestni tak, aby komisia mala 

vzdialený pohľad na študenta počas písomnej prípravy , t. j., aby mala komisia 

pohľad na stolík so stoličkou, stenu a dvere. Minimálna vzdialenosť kamery 

a študenta predstavuje 2 - 2,5 m. 

3. Pred písomnou prípravou študent nasníma pred kamerou každú stranu papiera, 

resp. papierov. 
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Ilustrácia - Umiestnenie stolíka a stoličky 

                                                  Ideálny pohľad kamery  

 

 
 

 

POČAS PÍSOMNEJ PRÍPRAVY ŠTÁTNICOVEJ OTÁZKY: 

1. Počas písomnej prípravy musí mať študent aktivovaný mikrofón a webkameru v 

MS Teams počas celého trvania video-hovoru. Slúchadla počas písomnej prípravy 

odpojí od PC. 

2. Študent okrem papiera a písacích potrieb (pero, ceruzka) nesmie použiť iné 

materiály a písacie potreby na písomnú prípravu štátnicovej otázky. Zakázané sú 

smartfón a smart-hodinky! 

 

POČAS ÚSTNEJ ODPOVEDE ŠTÁTNICOVEJ OTÁZKY: 

1. Vzdialenosť medzi webkamerou a študentom by mala byť najmenej 1 – 1,5 m. 

2. Používať audio slúchadlá. 

3. Udržiavať pravidelný očný kontakt s webkamerou.   
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