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Študent – Online štátne skúšky na FTVŠ UK 

 Kompetencie a úlohy 

 

Základné informácie: 

Štátne skúšky na FTVŠ UK v ak. Roku 2020/2021 budú prebiehať len dištančným spôsobom, 

teda aj študent a aj členovia skúšobnej komisie budú v domácich priestoroch, ak im to 

technické podmienky umožňujú. Ak im technické podmienky neumožňujú absolvovanie 

dištančnej online štátnej skúšky, tak študent si v tomto prípade zabezepečí alternatívne 

priestory s dostupným technickým vybavením a s kvalitným internetovým pripojením pre 

absolvovanie dištančnej štátnej skúšky. 

*FTVŠ UK priestory s technickým vybavením a s internetovým pripojením študentom neposkytuje a to 

v súvislosti s pandemickými opatreniami COVID-19. 

 

Pred vykonaním štátnej skúšky: 

• Zabezpečenie vlastného elektronického zariadenia slúžiaceho k online komunikácii 

prostredníctvom audio-video hovoru. Vo všeobecnosti sa odporúča používať na 

konferenciu notebook alebo stolový počítač vybavený webkamerou, reproduktormi 

(resp. slúchadlami) a mikrofónom. Mobilný telefón (smartfón) alebo tablet sa 

odporúčajú len ako záložné zariadenia. 

• Na dištančné štátne skúšky sa bude používať aplikácia na online audio-video hovory 

MS  Teams. Všetci zainteresovaní študenti sa budú do aplikácie prihlasovať výhradne 

len prostredníctvom vlastnej univerzitnej e-mailovej adresy 

(priezviskocislo@uniba.sk; napr. priezvisko1@uniba.sk). V záujme bezproblémového 

spojenia odporúčame stiahnuť si, nainštalovať a pripojiť sa cez desktopovú 

(počítačovú) aplikáciu MS Teams. Odkaz na stiahnutie: LINK NA STIAHNUTIE 

• Najneskôr 5 pracovných dní pred konaním štátnej skúšky (ďalej len ŠS) bude 

študentom doručený e-mail s pozvánkou na skúšobné pripojenie v MS  Teams  

s účasťou administrátora príslušnej štátnicovej komisie vrátane kontaktných údajov 

administrátora. Cieľom pripojenia bude overenie technických predpokladov na 

konanie štátnej skúšky a inštruktáž o priebehu štátnej skúšky. V prípade 

nedostatočných technických predpokladov má študent možnosť odstrániť nedostatky 

v stanovenej  časovej lehote, alebo môže využiť iné pripojenie s požadovanými 

predpokladmi a opätovne preskúšať pripojenie v MS Teams s administrátorom.  

mailto:priezvisko1@uniba.sk
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=869426&clcid=0x41b&culture=sk-sk&country=SK&lm=deeplink&lmsrc=groupChatMarketingPageWeb&cmpid=directDownloadWin64
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• Najneskôr 2 dni pred ŠS pošle študent PowerPoint prezentáciu (pptx. dokument) 

záverečnej práce na e-mailovú adresu: zaverecne.prace@fsport.uniba.sk 

s priloženým aktuálnym telefonickým kontaktom na študenta. Súčasťou prezentácie 

sú aj vypracované otázky oponenta a vedúceho záverečnej práce. 

• Nepredvídateľné technické problémy počas ŠS budú riešené individuálne a nebudú 

mať vplyv na hodnotenie študenta. Ich riešenie bude v kompetencii jednotlivých 

štátnicových komisií. 

• Povinnosťou študenta je naštudovanie si bezpečnostných nariadení (kritérií) FTVŠ 

UK, ktoré musí dodržiavať pred a počas vykonávania ŠS. Dokument je prístupný na 

fakultnej stránke FTVŠ UK. Odkaz: Bezpečnostné opatrenia 

 

Počas štátnej skúšky: 

• Každý študent sa riadi podľa menného a časového harmonogramu a musí byť 

pripojený v MS Teams, t.j. musí mať v deň konania jeho štátnych skúšok zapnutú 

aplikáciu MS Teams, tak, aby ho mohol v prípade potreby administrátor prizvať do 

schôdze. Študent príjme pozvanie (výzvu) od administrátora na pripojenie sa do 

audio-video hovoru v MS Teams prijatím hovoru. Študent sa teda nepripája do audio-

video hovoru samostatne! 

• Identifikácia študenta – bezprostredne po pripojení sa predstaví a identifikuje sa 

svojím preukazom ISIC (detailne ho ukáže na webkameru). Študent tiež ústne vyhlási, 

že počas štátnej skúšky nebude používať žiadne nepovolené prostriedky podvádzania 

a bude dodržiavať bezpečnostné kritéria ŠS nariadené FTVŠ UK. Počas celého spojenia 

so štátnicovou komisiou musí byť študent v miestnosti sám, počas celého prenosu 

musí mať zapnutý mikrofón a webkameru, ktorá ho sníma spredu. Na vyzvanie 

komisie bude študent povinný ukázať celú svoju miestnosť, resp. pripravené pomôcky 

podľa pokynov komisie. Odporúča sa pri komunikácii používať slúchadla pripojené 

k PC, notebooku, aby sa predišlo komunikačnému šumu. 

 

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,   

 

mailto:zaverecne.prace@fsport.uniba.sk
https://www.fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/studium/02_student/02-01_bc/statne_skusky/rok_2020/Jun_2020/Bezpecnostne_opatrenia_pri_vykonavani_statnych_skusok_na_FTVS_UK_STUDENT.pdf
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odpovede  na  otázky a pripomienky členov komisie) a riadiť (moderovať) ho bude 

predseda štátnicovej komisie. 

• 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 

(vygenerovaniu) otázky k štátnicovým predmetom. Generovanie štátnicovej otázky, 

resp. otázok je v kompetencii prítomného administrátora. 

• Technický administrátor (doktorand) vygeneruje potrebný počet otázok zo 

štátnicových predmetov prostredníctvom náhodného generátora otázok a to za za 

účasti komisie a študenta. 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 dostupnom na 

stránke FTVŠ UK. Odkaz: Bezpečnostné opatrenia. 

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

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

v poradí druhého študenta. Po vylosovaní sa tento študent presunie do kanála 

Príprava. 1. študent bude prizvaný administrátorom do verejného kanála s komisiou 

označený dátumom ŠS, kde ho predseda komisie vyzve k ústnej skúške. Po skončení 

ústnej odpovede študent ostáva alebo opustí schôdzu (osobné rozhodnutie študenta). 

• 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 vygenerovanú štát. otázku 

administrátorom skôr než sa presunie do kanála Príprava. 

• Po preskúšaní posledného  študenta každý prítomný študent odíde zo schôdze a po  

neverejnom  zasadnutí  komisie administrátor vyzve všetkých skúšaných študentov, 

aby sa opäť pripojili na online schôdzu (administrátor ich prizve vi MS Teams), na 

ktorej 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.  

 

https://www.fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/studium/02_student/02-01_bc/statne_skusky/rok_2020/Jun_2020/Bezpecnostne_opatrenia_pri_vykonavani_statnych_skusok_na_FTVS_UK_STUDENT.pdf
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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 opustia schôdzu. 

VI. Porada komisie a vyhlásenie výsledkov hodnotenia vo verejnom kanáli 

(prebehne po vyskúšaní všetkých študentov). 

 

Odporúčania pri technických problémoch: 

• Ak dôjde k prerušeniu internetového spojenia študenta počas ŠS, počká na opätovné 

prizvanie od administrátora do verejného kanála. Ak sa nepodarí opätovné 

pripojenie, administrátor kontaktuje študenta telefonicky a snažia sa zistiť príčinu 

technickej poruchy. Ak sa nepodarí identifikovať príčinu prerušenia internetového 

spojenia a opätovné pripojenie študenta, tak administrátor oznámi túto skutočnosť 

predsedovi komisie, ktorý rozhodne o ďalšom priebehu ŠS. 

 

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

 

Vypracovali: Mikuláš Kicko a Michal Bábela 

 

 

 


