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Organizácia štátnych skúšok na FF UKF v Nitre v akademickom roku 2019/2020 

 

 

Východiská: 

 

• Štátne skúšky (ďalej len ŠS) budú prebiehať dištančnou formou prostredníctvom 

videokonferenčného systému meet UKF. 

• Harmonogram ŠS podľa jednotlivých študijných programov bude zverejnený na 

webovom sídle FF UKF (ďalej len fakulta). Menný zoznam a poradie študentov bude 

zverejnené na webovom sídle príslušnej katedry. Zverejnené poradie študentov je 

záväzné a nemenné. 

Štátne skúšky budú organizované v termínoch: 

     Bc. stupeň štúdia od 15.6.2020  -  26.6.2020 

           Mgr. stupeň štúdia od 1.6.2020  -  18.6.2020 

           RŠ od 1.6.2020  -  26.6.2020 

• Opravné termíny ŠS v AR 2019/20 sa budú konať od 17. - 31. augusta 2020. 

• Jednotlivé skúšobné komisie ŠS budú zasadať v priestoroch fakulty na Štefánikovej 

ul. 67, na Hodžovej ul. 1, na ul. B. Slančíkovej 1 a na  Drážovskej ul. 4. V uvedených 

priestoroch budú pre prácu skúšobnej komisie vyhradené priestorovo väčšie 

miestnosti, v ktorých bude pripravená potrebná technika pre zabezpečenie 

videokonferenčného spojenia. 

• Členovia štátnicovej komisie budú prítomní v miestnosti vyhradenej pre prácu 

štátnicovej komisie. V odôvodnených a vopred oznámených prípadoch môžu byť 

pripojení z vlastnej kancelárie alebo z domáceho prostredia, pokiaľ sú splnené 

technické požiadavky na pripojenie. 

• Študent môže vykonať ŠS z domáceho prostredia. Pokiaľ študent nemá v domácom 

prostredí potrebné technické vybavenie alebo nemá vhodné podmienky, môže 

vykonať ŠS vo vyhradených miestnostiach fakulty, ktoré budú vybavené technikou 

pre videokonferenčnú formu ŠS. 

• Vo všetkých miestnostiach vyhradených pre ŠS bude zabezpečená dezinfekcia lavíc, 

klávesnice, kľučiek a vetranie. Študenti musia používať vlastné písacie potreby. Po 

celý čas konania skúšok je v štátnicových miestnostiach zakázaná konzumácia jedla 

a nápojov. 

• Technickú podporu videokonferenčnej formy ŠS zabezpečia v priestoroch fakulty 

technickí pracovníci dekanátu fakulty.  

• Z priebehu ŠS bude vyhotovený zvukový záznam, ktorý bude archivovaný po dobu 

troch mesiacov od skončenia krízovej situácie. 

• Členovia štátnicovej komisie ako aj študenti, ktorí sa rozhodnú využiť pre ŠS 

priestory fakulty, sú povinní dodržiavať protiepidemické opatrenia – musia mať 

rúška, rukavice a sú povinní dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. 

• Pred začatím ŠS je potrebné zmerať telesnú teplotu členov štátnicových komisií 

a prítomných študentov.  

• Osoby s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoby s klinickými príznakmi 

COVID 19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam budú z účasti na ŠS 

vylúčené, vrátane pedagógov. 
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Informácie pre študentov: 

 

• Študent sa na ŠS prihlasuje prostredníctvom AIS najneskôr do konca skúškového 

obdobia. Dátum a presný čas konania jeho ŠS bude zaevidovaný v AIS a každému 

prihlásenému študentovi zašle katedra ďalšie informácie k ŠS: link pripojenia do 

videokonferenčného systému, kontakt na zapisovateľa jeho ŠS. 

• Študent je povinný mať aktivovaný e-mailový účet v AIS, prostredníctvom ktorého 

bude prebiehať komunikácia medzi ním a fakultou. 

• Študent je povinný priebežne sledovať e-maily, ktoré mu budú zaslané z fakulty 

a adekvátne na ne reagovať. 

• Študent najneskôr 7 dní pred konaním ŠS e-mailom informuje katedru o tom, či sa 

bude do videokonferenčného systému pripájať z domáceho prostredia alebo využije 

priestory fakulty. V takom prípade bude študentovi zaslaná informácia o konkrétnej 

miestnosti, kde absolvuje ŠS. 

• V prípade, že študent bude pri obhajobe používať prezentáciu (PowerPoint a pod.), je 

potrebné, aby ju v elektronickej podobe poslal zapisovateľovi najneskôr jeden 

pracovný deň pred vykonaním ŠS. 

• Študentom odporúčame, aby zapisovateľovi ŠS poskytli svoje telefónne číslo, 

prostredníctvom ktorého bude možné študenta kontaktovať v prípade technických 

problémov. 

• Študent je povinný 1 pracovný deň pred konaním ŠS absolvovať skúšobné 

videokonferenčné spojenie so zapisovateľom štátnicovej komisie, o ktorom bude 

vopred informovaný.  

• Pre spojenie je študent povinný použiť stolový počítač resp. notebook. Spojenie cez 

iPad alebo mobilný telefón bude akceptované len vo výnimočných (vopred 

oznámených) prípadoch.  

• Študentom odporúčame používať internetový prehliadač Google Chrome a pre 

kvalitnejší prenos zvuku slúchadlá s mikrofónom.  

 

 

Informácie pre členov skúšobnej komisie: 

 

• V každej štátnicovej miestnosti bude nainštalovaný počítač/notebook pripojený 

k videokonferenčnému systému https://meet.ukf.sk/. 

• Členovia komisie sú povinní vopred sa oboznámiť so záverečnou prácou študenta 

a s posudkami.  

• Najneskôr 5 pracovných dní pred konaním ŠS zašle zapisovateľ komisie všetkým 

študentom e-mail s presným určením času, kedy má byť študent pripravený na 

testovacie spojenie a linkom, prostredníctvom ktorého sa testovacie spojenie 

uskutoční.   

• 1 pracovný deň pred konaním ŠS zapisovateľ uskutoční testovacie spojenie so 

všetkými študentmi.  

 

 

 

 

https://meet.ukf.sk/
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Priebeh ŠS: 

 

• Odporúčame, aby sa členovia štátnicovej komisie spojili cez videokonferenčný 

systém 15 minút pred začiatkom ŠS. Študent vstupuje do videokonferenčnej 

miestnosti 5 minút pred určeným začiatkom jeho ŠS. 

• Ak sa študent rozhodne využiť na videokonferenčné spojenie miestnosť v priestoroch 

fakulty, dostaví sa do miestnosti 10 minút pred konaním skúšky. 

• Po pripojení sa do systému sa študent identifikuje ISIC kartou, ktorú ukáže zreteľne 

na kameru. Na obraze musí byť vidno, že je študent sám, musí byť vidno vstup do 

miestnosti a jeho pracovnú plochu.  

• Študent je povinný mať počas celej doby ŠS zapnutý mikrofón a kameru. 

• Predseda komisie informuje študentov o vytváraní zvukového záznamu v súlade 

s platnou legislatívou. 

• Komisia je povinná každý deň vykonať zmenu v číslovaní poradia otázok. Za 

prečíslovanie otázok je zodpovedný predseda štátnicovej komisie. Do protokolu o ŠS 

sa zapíše celé znenie otázky. 

• Ťahanie otázok bude realizované tak, že študent povie číslo a komisia mu prečíta 

otázku. Číslovanie otázok sa bude denne aktualizovať.  

• Študent bude mať na prípravu odpovede 5 minút. Komisia zohľadní skrátený čas 

prípravy. Po skončení skúšania sa študent odpojí. 

• Po  preskúšaní  všetkých  študentov  sa  komisia  dohodne  na  výslednom  hodnotení  

(bez záznamu). Výsledky budú študentom oznámené výlučne cez AiS2. 

• Predseda komisie zabezpečí administráciu protokolu o štátnej skúške v AIS. 

Zapisovateľ protokol o ŠS vytlačí a členovia komisie protokol podpíšu. V prípade, ak 

sa člen komisie pripájal z domáceho prostredia, je povinný podpísať protokol do 3 

pracovných dní od konania ŠS. 

• Protokol o ŠS odovzdá zapisovateľ na študijné oddelenie.  

• Vytlačené a podpísané diplomy a dodatky budú absolventom zaslané ako zásielka s 

doručenkou do vlastných rúk.  

 

Riešenie technických a etických problémov počas priebehu ŠS: 

 

• Ak sa počas ŠS preruší videokonferenčné spojenie so študentom, komisia prizve 

študenta opäť, a to ako posledného v poradí v ten istý deň. 

• Po úspešnom pripojení si študent vyberá inú otázku a komisia môže pri hodnotení 

prihliadať na predchádzajúcu odpoveď. 

• Ak sa študentovi nepodarí ani opakovane pripojiť, považuje sa to za dôvod odhlásenia 

študenta z termínu ŠS. Odhlásenie študenta zrealizuje študijné oddelenie. 

• Ak komisia zistí, že študent porušuje právne predpisy a odhalí neetické správanie, 

považuje sa to za hrubé porušenie Študijného poriadku UKF a komisia navrhne voči 

študentovi disciplinárne konanie. 

• V prípade uvoľnenia protiepidemických opatrení a zrušení mimoriadnej situácie 

môže dekanka rozhodnúť o konaní prezenčnej formy štátnych skúšok. 

 

V Nitre, 7. 5. 2020            doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD. 

           dekanka FF UKF v Nitre 


