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Administrátor pre online štátne skúšky na FTVŠ UK 

 Kompetencie a úlohy 

 

Pred vykonaním štátnej skúšky: 

• Absolvovanie skúšobného pripojenia minimálne 5-7 dní pred konaním štátnych 

skúšok (ďalej len ŠS) s predsedom, členmi komisie a so študentami podľa časového 

a menného harmonogramu ŠS. Preverí kvalitu internetového pripojenia, funkčnosť 

mikrofónu, webkamery. Upozorni na aktívne používanie slúchadiel počas audio-video 

schôdze a na kontrolu stavu batérie používaného zariadenia (notebook, pc, mobilné 

zariadenie). Prezentuje scenár priebehu ŠS a zodpovedá prípadné otázky členov 

komisie a študentov. Študentov oboznámi s bezpečnostnými kritériami, ktoré je 

nutné splniť pre vykonanie ŠS (poskytne i elektronický dokument alebo odkaz 

k stiahnutiu dokumentu). 

• Záverečné práce a telefónne kontakty študentov budú posielané na zdieľaný mailbox: 

zaverecne.prace@fsport.uniba.sk, kde budú mať prístup všetci administrátori ŠS. 

• Počas ŠS bude mať administrátor pripravený generátor otázok k štátnicovým 

predmetom. Administrátor pripraví v generátore zoznam otázok ku každému 

štátnicovému predmetu v programe Microsoft Excel podľa oficiálneho znenia 

štátnicových otázok pre jednotlivé štátnicové predmety. Generátor otázok ozrejmí 

a poskytne IT podpora FTVŠ UK (Mikuláš Kicko). 

 

Počas štátnej skúšky: 

• Približne 15 minút pred začiatkom konania ŠS skontroluje pripojenie  všetkých  členov  

komisie. Podľa  vopred  určeného  menného a časového  harmonogramu postupne 

prizýva študentov do verejného kanála s komisiou s názvom dátumu ŠS. 

• Sledovanie a ovládanie mikrofónov a webkamier (aktivácia/deaktivácia) počas ŠS, tak, 

aby sa nenarušoval priebeh ŠS. 

• Zabezpečí vo vhodnom časovom predstihu (odporúčame počas obhajoby ZP 

študenta) prítomnosť vedúceho záverečnej práce a oponenta pri obhajobách. 

Oponenta prizve (zavolá mu) do schôdze konania ŠS via MS Teams. Ak z objektívnych 

dôvodov nie je možná   
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prítomnosť oponenta, alebo vedúceho záverečnej práce, posudok (v plnom znení) 

prečíta administrátor alebo predseda komisie (vzájomná dohoda). 

• Po obhajobách záverečnej práce a diskusii zabezpečí a zdieľa generátor štátnicových 

otázok a so súhlasom študenta spustí náhodné losovanie otázky/otázok. 

Bezprostredne po zobrazení otázky deaktivuje zdieľanie obrazovky a skopíruje číslo a 

znenie otázky do konverzácie (chatu) schôdze tak, aby si študent mohol pozorne 

prečítať celé znenie otázky. 

• Po priradení (vygenerovaní) štátnicovej otázky prizve študenta do kanála – Príprava. 

Počas písomnej prípravy v tomto kanáli pozoruje študenta, či dodržiava všetky 

bezpečnostné nariadenia a nepodvádza. V prípade podozrenia upovedomí predsedu 

a komisiu pre ŠS. Bezpečnostné usmernenia si naštuduje v dokumente umiestnenom 

na fakultnej stránke www.fsport.uniba.sk , Bezpečnostné opatrenia 

• Na pokyn predsedu komisie po ukončení verejnej časti ŠS zabezpečí, aby v kanáli pre 

ŠS nebol prítomný nik, okrem členov komisie a predsedu komisie! 

• Po neverejnej porade zabezpečí návrat študentov do verejného kanála s komisiou, 

kde prebehne vyhlásenie výsledkov ŠS. 

• Zapisuje protokol o ŠS do systému AIS2. 

• V prípade technickej poruchy (prerušenie spojenia so študentom, výpadok el. prúdu 

a pod.) sa pokúsi nadviazať opätovné spojenie. Ak sa opätovné spojenie nepodarí 

realizovať, kontaktuje urýchlene technickú podporu pre FTVŠ UK a zároveň 

kontaktuje študenta prostredníctvom telefónneho kontaktu. 

Technická podpora – kontakt: 0908 975 566 (p. Mikuláš Kicko) 

 

Priebeh obhajoby záverečnej práce a ústnej skúšky: 

• Na výzvu predsedu komisie prezentuje študent záverečnú prácu prostredníctvom 

zdieľania  obrazovky  v  MS  Teams,  pričom  študent  bude  mať neustále aktivovanú 

kameru. Prezentácia študenta bude obsahovať stručné informácie o cieľoch práce, 

metódach spracovania a výsledkoch s odporúčaniami do praxe, pričom jej maximálna 

dĺžka bude 10 minút. Po skončení prezentácie záverečnej práce študent na vyzvanie 

predsedu komisie ukončí zdieľanie svojej obrazovky. Ďalší proces obhajoby záverečnej 

práce má štandardný priebeh (informácia  o  oponentských  posudkoch  a  hodnotení,  

odpovede  na  otázky a pripomienky členov komisie) a riadiť (moderovať) ho bude 

predseda štátnicovej komisie. 
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• Administrátor zabezpečí vo vhodnom časovom predstihu (odporúčame pred alebo 

počas obhajoby ZP študenta) prítomnosť vedúceho záverečnej práce a oponenta pri 

obhajobách. Oponenta prizve (zavolá mu) do schôdze konania ŠS via MS Teams. Ak z 

objektívnych dôvodov nie je možná prítomnosť oponenta, posudok (v plnom znení) 

prečíta administrátor alebo predseda komisie (vzájomná dohoda). 

• Po skončení obhajoby záverečnej práce predseda komisie vyzve ďalšieho študenta, 

aby pristúpil k obhajobe záverečnej práce. 

• Pred obhajobou záverečnej práce posledného študenta podľa menného a časového 

harmonogramu ŠS, pristúpi prvý študent, ktorý obhajoval ZP k losovaniu otázky k 

štátnicovým predmetom. 

• Technický administrátor (doktorand) vygeneruje otázky pre štátnicové predmety 

prostredníctvom náhodného generátora otázok. Následne technický administrátor 

prečíta celé znenie otázky, zdieľa číslo otázky a celé znenie otázky nahrá do chatu 

verejnej schôdze. Po výbere otázky študent oznámi, či zadaniu rozumie a pristúpi k 

písomnej príprave otázky s dĺžkou trvania maximálne 10 minút. Písomná príprava 

každého študenta bude prebiehať v súkromnom kanáli s názvom Príprava, kde bude 

prítomný aj technický administrátor (doktorand), ktorý bude sledovať priebeh 

študentovej prípravy. Počas písomnej prípravy študent odpojí slúchadlá od PC, 

notebooku a dodržiava aj ďalšie bezpečnostné kritéria uvedené v dokumente 

dostupné na stránke FTVŠ UK. Bezpečnostné opatrenia. 

• Študent oznámi technickému administrátorovi, že ukončil písomnú prípravu. V tomto 

momente bude vylosovaná (vygenerovaná) v miestnosti s komisiou ďalšia otázka pre 

v poradí druhého študenta. Po vylosovaní administrátor prizve do kanála Príprava. 1 

študent bude prizvaný administrátorom do verejného kanála s komisiou, kde ho 

predseda komisie vyzve k ústnej skúške.  

• Do kanála s komisiou bude prizvaný druhý študent s tým, že najskôr tretiemu 

študentovi bude generovaná štátnicová otázka. 

Poznámka: Je potrebné dbať, aby každý študent mal vygenerované štátnicové otázky 

administrátorom skôr než sa presunie do kanála Príprava! 

• Po preskúšaní posledného študenta vyzve predseda komisie, aby všetci prítomní 

s výnimkou  komisie pre ŠS opustili miestnosť (schôdzu) za účelom neverejnej porady 

vo veci vyhodnotenia ŠS. Administrátor skontroluje, či sú v miestnosti prítomní len 

členovia komisie a predseda komisie. V prípade, že je prítomná iná osoba/osoby, tak 

zabezpečí odstránenie osoby/osôb zo schôdze. 
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• Po preskúšaní posledného  študenta  v  daný  deň  a  po  neverejnom  zasadnutí  

komisie administrátor prizve všetkých skúšaných študentov, aby sa pripojili do 

verejného kanála pre ŠS, kde prebehne verejné vyhlásenie výsledkov štátnej skúšky.  

• Študenti s ktorými sa nepodarí nadviazať  spojenie  za  účelom verejného  vyhlásenia  

výsledkov, si  môžu  vyhľadať svoje hodnotenie v Akademickom informačnom 

systéme – AIS2. 

 

Odporúčania pri technických problémoch: 

• Ak dôjde k prerušeniu internetového spojenia u 1. administrátora a zlyhá aj jeho 

opätovné prihlásenie do audio-video konferencie, nahradí ho 2. administrátor. 1. 

administrátor sa pokúsi odstrániť technický problém a ak nezistí príčinu technického 

problému, upovedomí o tom technickú podporu pre FTVŠ UK (kontakt: Mikuláš Kicko) 

• Ak dôjde k prerušeniu internetového spojenia u študenta, administrátor ihneď 

telefonicky kontaktuje študenta a pokúsi sa vyriešiť aktuálny problém študenta – 

najskôr sa pokúsi o opätovné prizvanie študenta do audio-video hovoru a ak sa 

nepodarí opätovné pripojenie študenta, administrátor oznámi túto skutočnosť 

predsedovi komisie, ktorý rozhodne o ďalšom priebehu skúšky po dohovore s členmi 

komisie pre ŠS. Administrátor sa pokúša naďalej zistiť príčinu prerušenia spojenia. Ak 

sa príčinu nepodarí zistiť, nahlási ju technickej podpore pre FTVŠ UK. 

• Ak dôjde k prerušeniu internetového spojenia u predsedu komisie alebo jej  členov, 

administrátor sa pokúsi o opätovné prizvanie členov komisie do audio-video hovoru.  

• Ak sa nepodarí opätovné pripojenie, administrátor telefonicky kontaktuje technickú 

podporu pre FTVŠ UK. 

 

Technická podpora - kontakt: 0908 975 566 (p. Mikuláš Kicko) 
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Stručný scenár priebehu ŠS:  

I. Všetci študenti absolvujú OZP v kontinuálnej nadväznosti. Pred poslednou 

OZP ->losovanie štát. otázky prvým študentom>písomná príprava št. otázky 

v kanáli Príprava (max. 10 min.). 

II. 2.študent -> losovanie štát. otázky a príprava (kanál Príprava) a následne 1. 

študent pristúpi k ústnej skúške. 

III. 3. študent -> losovanie štát. otázky a príprava (kanál Príprava) a následne 2. 

študent pristúpi k ústnej skúške. 

IV. Celý cyklus pokračuje, ako v predchádzajúcom bode. 

V. Študenti po poslednej ústnej skúške opúšťajú schôdzu. 

VI. Porada komisie a vyhlásenie výsledkov hodnotenia vo verejnom kanáli 

(prebehne po vyskúšaní všetkých študentov). 

 

Vysvetlivky: 

OZP – obhajoba záverečnej práce 

ŠS – štátne skúšky 

ZP – záverečná práca 

 

Vypracovali: Mikuláš Kicko a Michal Bábela 


