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Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej  len  „FSEV 
UK”)  vydáva v súlade §108e, ods. 5) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia článku 13, ods. 3 VP 1/2020 Organizačný 
poriadok FSEV UK – úplne znenie, tento Príkaz dekanky č. 8/2020 Pokyny pre technických 
administrátorov/administrátorky,  zapisovateľov/zapisovateľky, tajomníčky a študijné oddelenie k 
dištančným štátnym skúškam v júni 2020 (ďalej len „príkaz dekanky“). 

 

Článok 1 

Úvodné informácie 
Technické/í administrátorky/administrátori sú zodpovedné/í za technickú prípravu a priebeh dištančnej 
štátnej skúšky. Zabezpečujú komunikáciu cez MS Teams medzi jednotlivými člen(ka)mi komisie 
a študent(ka)mi. Vytvárajú tímy pre príslušné komisie, realizujú testovanie pripojenia, plánujú 
videokonferencie prostredníctvom kalendára, spolu so zapisovateľ(ka)mi zabezpečujú 
pripájanie/odpájanie študentiek/študentov do videokonferencie počas skúšok podľa vopred stanoveného 
poradia a pod. Najmä kontrolujú, aby sa študentky/študenti a členky/členovia komisie pripájali výlučne 
cez UK prihlásenie.  

Na každom pracovisku je jeden technický/á administrátor/ka (môže to byť aj jedna/jeden z členiek/členov 
štátnicovej komisie, resp. aj zapisovateľ(ka) do systému AIS2). Každá komisia má ešte jednu 
zapisovateľku/jedného zapisovateľa. Ústavy nahlásia svojich technických administrátorov pre každú 
komisiu na adresu kristina.jankova@fses.uniba.sk  

Všetky technické administrátorky/všetci technickí administrátori budú zaškolené/í 
pracovníčkami/pracovníkmi CIT na školeniach, ktoré organizuje CIT a následne si prejdú celý proces štátnic 
s prodekankou pre štúdium.  

Technické administrátorky a technickí administrátori zaškolia komisie a zapisovateľky/zapisovateľov 
a úzko spolupracujú s tajomníčkami ústavov (pokiaľ to nie sú samotné tajomníčky).  

Tajomníčky spolupracujú s techn. administrátor(ka)mi a študijným oddelením na príprave podkladov pre 
štátne skúšky. 

Ak sa počas prípravy  a priebehu štátnej skúšky vyskytnú problémy technického charakteru, zapisovatelia 
kontaktujú technické administrátorky/technických administrátorov. Tie/tí môžu v prípade potreby 
konzultovať problém s prodekankou pre štúdium.    

Článok 2 

Úlohy tajomníčok a študijného oddelenia – príprava podkladov pre štátne skúšky 
Tajomníčky vytvoria termíny štátnych skúšok v AIS a nahrajú komisie pre jednotlivé termíny štátnych 
skúšok.  

Tajomníčky ústavov pripravia zoznam komisií s člen(ka)mi a ich telefónnymi kontaktmi pre techn. 
administrátorky/administrátorov.  



  

 

Tajomníčky v spolupráci so ŠO pripravia zoznam študentiek a študentov na jednotlivé termíny štátnych 
skúšok podľa stupňa štúdia, a ich telefónnymi kontaktmi pre techn. administrátorky/administrátorov. 
V rámci kontroly vyradia z termínov štátnych skúšok tých/tie, ktoré neplnia podmienky pre štátne skúšky.  

Príprava súborov študentiek a študentov 

Tajomníčky v spolupráci so ŠO pripravia súbory jednotlivých študentiek a študentov pre každú komisiu, 
ktoré potom zozdieľajú cez One Drive UK s techn. administrátorkou/administrátorom, zapisovateľ(ka)mi 
a danou komisiou. Je potrebné vytvoriť súbory pre každú komisiu separátne. Každá komisia má mať 
prístup len k študentkám a študentom na jej termíne. Techn. administrátor/ka 
a zapisovateľky/zapisovatelia budú mať prístup ku všetkým súborom. Tento prístup je pasívny a teda 
komisia ani administrátor/ka nemá prístup meniť čokoľvek v tomto zdieľanom súbore.  

One Drive UK je možné nainštalovať a pracovať s ním ako s bežnými súbormi (obrázok 1), ktoré sa potom 
zdieľajú medzi jednotlivými  pracovní(č)kami. Dá sa tiež používať v online verzii na internetovom 
prehliadači (podobne ako webmail).  

ŠO v spolupráci s tajomníčkami pripravia spisy na predpromočnú kontrolu podľa bežného postupu.  

Obrázok 1: ukážka nainštalovanej aplikácie ONE DRIVE UK 

 

ŠO elektronicky pošle tajomníčkam výpisy výsledkov jednotlivých študentiek a študentov. Tajomníčky 
potom pripravia súbory s menom jednotlivých študentiek a študentov nasledovne: 

a) Výpis výsledkov za celé štúdium 
b) Záverečná práca spolu s prílohami ak sú nahraté v AISe 
c) Posudok – školiteľ/ka 
d) Posudok – oponent/ka 
e) Kontrola originality – podľa potreby 



  

 

Tlač protokolov o štátnych skúškach 

Tajomníčky počas po štátniciach vytlačia všetky protokoly ako obvykle a dohodnú sa 
s predsedom/predsedníčkou komisie na čase podpisu týchto protokolov. Protokoly musia byť podpísané  
najneskôr 3 pracovné dni po skončení štátnych skúšok.  ŠO zapíše celkové hodnotenie štúdia do AIS a 
vytlačí protokoly. 

Licenčné zmluvy a iné dokumenty 

Tajomníčky zabezpečia agendu týkajúcu sa licenčných zmlúv, ktoré budú študentky a študenti posielať 
podpísané poštou spolu s titulnými listami a prvou stranou kontrolou originality. Licenčné zmluvy budú 
podpísané predsedníčkou/predsedom štátnicovej komisie spolu so štátnicovými protokolmi  vo vopred 
dohodnutom termíne, najneskôr 3 pracovné dni po skončení štátnych skúšok. Do licenčnej zmluvy sa 
uvádza dátum obhajoby záverečnej práce. Tlačená verzia práce sa neodovzdáva.   

Študentky a študenti pošlú spolu s podpísanými licenčnými zmluvami aj titulný list v slovenskom jazyku, 
prípadne aj anglickom jazyku, pokiaľ je anglický jazyk jazykom písania práce. Tiež pošlú prvú stranu 
kontroly originality. Tieto dokumenty tajomníčky ústavov odovzdajú na ŠO príslušnej študijnej referentke, 
ktorá ich vloží do zložky študentky/študenta pre predpromočnú kontrolu.  

Článok 3 

Úlohy technických administrátoriek a administrátorov – príprava štátnej skúšky 
Tvorba tímov   

Technické administrátorky a technickí administrátori vytvoria tím (typ trieda/class) pre príslušnú komisiu 
štátnej skúšky, a teda je vlastníkom tímu. Pre každú komisiu sa vytvorí samostatný tím. Názov tímu bude 
označený skratkou fakulty (FSEV UK), stupňom štúdia (bc – bakalárske, m – magisterské), skratkou katedry 
(napr. UESMV) a slovom komisia doplneným o číslo komisie pre daný študijný program podľa poznámky 
uvedenej v AIS (napr. FSEVUK_bcUESMV_komisia1). 

 
Zaraďovanie do tímov 

Technická administrátorka/technický administrátor zaradí členky/členov komisie 
a zapisovateľky/zapisovateľov do tímu cez skupinu učiteľov podľa zoznamu od tajomníčky. Následne, sa 
členkám a členom komisie priradí rola člen/member (nie vlastník/owner). Rola vlastník sa priradí všetkým 
zapisovateľkám a zapisovateľom.  
Technická administrátorka /technický administrátor zaradí do tímu aj jednotlivé študentky a študentov 
prihlásených na daný termín (k danej komisii) cez skupinu študenti – tu sa automaticky priradí rola člen.  

Kanály 

V každom tíme (komisii) budú vytvorené tri kanály na komunikáciu a videohovory.   

1. Kanál „Všeobecné“ (hlavný štátnicový kanál) – sa vytvára automaticky s vytvorením tímu. Člen(ka)i 
tímu budú všetci – komisie, zapisovateľky/zapisovatelia aj študentky a študenti. Do tohto kanála 
techn. administrátor/ka nahrá časový harmonogram štátnic (orientačný). Bude slúžiť na a) 
všeobecnú komunikáciu so študent(ka) na danom termíne (priebežné informovanie o dodržiavaní 



  

 

časového harmonogramu prípadne iné); b) na tvorbu meetingov pre odpovede študentiek 
a študentov.  

2. Kanál „Príprava“ – tento kanál vytvorí techn. administrátor/ka. Kanál je verejný, no jeho 
členkou/členom bude len techn. administrátor/ka a jedna/jeden zo zapisovateliek/zapisovateľov 
a študentky/študenti (t.j. bez komisie). Kanál bude slúžiť na tvorbu meetingov pre prípravu 
študentiek a študentov.  

3. Súkromný kanál „Hodnotenie“ – vytvorí sa ako súkromný kanál a člen(ka)mi bude komisia, techn. 
administrátor/ka a zapisovateľky/zapisovatelia, nie študentky a študenti. Kanál bude slúžiť na 
diskusiu o hodnotení jednotlivých študentiek a študentov.  

Testovanie pripojenia študentov/komisie   

S dostatočným predstihom pred konaním štátnej skúšky je potrebné vykonať skúšobné pripojenie 
študentiek/študentov a komisie (od 8.6.- 17.6. študentky a študenti, od 15. – 19.6. komisie). Testovať sa 
bude kvalita spojenia, nastavenie mikrofónu, reproduktora a kamery. Zároveň techn. administrátor/ka 
poskytne informácie o priebehu štátnic a zdôrazní, že študentky a študenti sa nepripájajú do tímu 
samostatne, ale majú byť online počas celého štátnicového dňa/poldňa a do hovoru sa zapoja až po 
prizvaní administrátorkou/administrátorom, resp. zapisovateľkou/zapisovateľom.   

Techn. administrátor/ka vytvorí v každom tíme v kanáli Všeobecné prostredníctvom kalendára schôdzu s 
názvom Testovanie pripojenia študentiek a študentov a Testovanie pripojenia komisie.  Na každú schôdzu 
pozve príslušné skupiny študentiek, študentov/komisie, ktorých spojenie ide testovať (podľa štátnicového 
harmonogramu). V pozvánke na schôdzu bude okrem dátumu a času uvedený aj kontakt na techn. 
administrátorku/administrátora, ktorý bude dostupný počas testovania a aj počas konania štátnych 
skúšok (odporúčame uviesť svoje fakultné telefónne číslo a byť teda aj prítomná/ý na fakulte). Termín 
skúšobného prihlásenia a testovania spojenia bude najneskôr sedem dní pred konaním štátnej skúšky. V 
prípade zlyhania, resp. pri nesplnených technických predpokladoch alebo iných technických problémoch 
budú mať študentky a študenti dostatočný časový priestor na ich odstránenie. Opakované testovanie 
spojenia sa bude realizovať najneskôr tri pracovné dni pred štátnou skúškou. V prípade opakovaného 
nesplnenia technických predpokladov bude študentke/študentovi odporučené zúčastniť sa na štátnej 
skúške vo vopred vyhradených priestoroch fakulty s dostatočným technickým zabezpečením. Analogický 
postup sa uskutoční pri testovaní spojenia členiek a členov štátnicovej komisie s dôrazom na prepájanie 
sa medzi jednotlivými schôdzami. 

Tvorba schôdze pre každý štátnicový deň   

Najneskôr tri pracovné dni pred konaním štátnej skúšky technický administrátor vytvorí  v kalendári MS 
Teams schôdze na štátnicové videohovory so študent(ka)mi. Schôdze plánuje  v kanáloch „Všeobecný“ 
pre jednotlivé štátnicové dni. Názov jednotlivých schôdzí bude podľa vzoru SŠ_bc_UESMV_komisia1. Ak 
jedna a tá istá komisia skúša vo viaceré dni, administrátor/ka odlíši schôdze podľa dátumu, napr 
SŠ_bc_UESMV_komisia1_22_6_2020. 

Zabezpečenie verejnej dostupnosti štátnej skúšky  

Keďže štátne skúšky sú verejné, administrátorky/administrátori pri plánovaní schôdzí zabezpečia aj 
odkazy  na pripojenie verejnosti. Tieto odkazy pošlú vždy najneskôr tri pracovné dni pred konaním štátnej 



  

 

skúšky administrátorovi fakultnej webstránky (na email miroslav.abel@fses.uniba.sk). Odkazy na online 
prenosy pre verejnosť budú zverejnené na stránke https://fses.uniba.sk/studium/oznamy/ s poznámkou, 
že si všetci majú pred pripojením vypnúť mikrofón a kameru.  

Článok 4 

Úlohy technických administrátoriek/administrátorov a zapisovateliek/zapisovateľov – 
priebeh štátnej skúšky 

Kanál Príprava 

Približne 30 minút pred začiatkom štátnicových odpovedí, zapisovateľ/ka v kanáli príprava  zavolá do 
schôdze prvú/prvého študentku/študenta. Po pripojení zapisovateľ/ka overí jej/jeho identitu pomocou 
preukazu ISIC, ktorý študent/ka ukáže na v dostatočnej blízkosti na kameru. Následne zapisovateľ/ka 
skontroluje okolie študentky/študenta. Primárne sa kontroluje, či je v miestnosti študent/ka sama, či na 
pracovnom stole, resp. v blízkosti miesta, kde sa nachádza nie sú knihy, prípadne iné materiály. 
Študent/ka môže mať pripravenú jednu A4 s poznámkami k obhajobe a čisté papiere k vypracovaniu 
otázok, ktoré ukáže na kamere. Zapisovateľ/ka bude mať v počítači otvorený excelovský dokument so 
softwarom náhodného generovania otázok.  

Zapisovateľ/ka zabezpečuje generovanie otázok prostredníctvom zdieľania daného dokumentu (nie 
obrazovky) podľa bežného postupu na danom pracovisku. Študent/ka bude vidieť číslo otázky a znenie 
otázky. Zapisovateľ/ka by  mal(a) mať stále študentku/študenta na obraze v dostatočnej veľkosti. Zároveň 
pošle do súkromného kanálu správu s menom, číslom a znením otázky, aby komisia vedela, na aké otázky 
bude daný/á študent/ka odpovedať.   

Zapisovateľ/ka musí mať nastavenú aplikáciu Teams tak, aby neustále počul a videl pripravujúcu/ceho sa 
študentku/študenta. Kontroluje, či má študent/ka zapnutý mikrofón a či je ju/ho dobre vidieť na kamere 
tak, aby bolo vidno hlavne ruky. Študentky a študenti môžu používať len vedomosti, ktoré majú v hlave. 
Nemôžu používať počítač ani iné materiály.  

Zapisovateľ/ka následne zapíše otázky do systému AIS2 podľa obrázku 2 nižšie.  

Pri zavolaní študentky/študenta do schôdze pre odpovede, zapisovateľ/ka dohliadne na odpojenie 
študentky/študenta z prípravnej schôdze (aby nebol študent/ka „on hold“ v prípravnej schôdzi). 

Kanál Všeobecné 

Približne 15 minút pred začiatkom konania štátnej skúšky techn. administrátor/ka, resp. zapisovateľ/ka 
skontroluje pripojenie všetkých členiek a členov komisie.   

Techn. administrátor/ka v spolupráci so zapisovateľom v tomto kanáli (ak túto rolu nemá jeden a ten istý 
človek) dozerajú na aktivity študentiek a študentov počas skúšky a v prípade potreby prideľuje/odoberá 
študentovi rolu prezentujúceho (napr. pri pripravenej prezentácii na obhajobu práce).  

Keďže počas prebiehajúcich skúšok sa môžu pripájať viacerí diváci, úlohou 
administrátoriek/administrátorov a zapisovateliek/zapisovateľov je aj manažovať ich vstup a oprávnenia 
(vypnutý mikrofón, vypnutá kamera), aby nijakým spôsobom nenarušili priebeh skúšania. V prípade, že 



  

 

bude hosť narúšať plynulý priebeh štátnic, môže ho administrátor/ka alebo zapisovateľ/ka z schôdze 
vyhodiť. 

Po oznámení predsedníčky/predsedu štátnicovej komisie, že odpoveď študentky/študenta sa skončila, 
techn. administrátor/ka, resp. zapisovateľ/ka dohliadne na odpojenie študentky/študenta zo schôdze a až 
na pokyn predsedníčky/predsedu komisie prizýva na schôdzu ďalšiu študentku/ďalšieho študenta v poradí 
z prípravnej schôdze. Študent/ka sa z prípravnej schôdze odpojí a pripojí sa do schôdze pre odpovede.   

Po ukončení verejnej časti štátnej skúšky administrátor usmerní členky a členov komisie, aby sa prepli do 
súkromného kanála. Z kanála Všeobecné sa neodhlasuje, iba sa prepne do súkromného kanála. Po 
ukončení neverejnej časti štátnej skúšky a na pokyn predsedníčky/predsedu štátnicovej komisie techn. 
administrátor/ka prizýva všetky študentky a všetkých študentov príslušnej komisie v daný deň na schôdzu, 
na ktorej prebehne verejné vyhlásenie výsledkov štátnej skúšky. Študentky a študenti, s ktorými sa 
nepodarí nadviazať spojenie s cieľom verejne vyhlásiť výsledky, si môžu vyhľadať svoje hodnotenie  v   
AIS2. Študentky a študenti, ktorí nesúhlasia s verejným vyhlásením výsledkov pred ostatnými študentmi 
a študentkami, dostanú hodnotenie priamo do AIS2.  

Kanál „Hodnotenie“ 

V súkromnom kanáli „Hodnotenie“ bude prebiehať neverejná časť štátnej skúšky. Techn. administrátor/ka 
poskytuje komisii potrebné technické rady týkajúce sa bezproblémového priebehu administrácie online 
štátnej skúšky. Moderuje začatie a ukončenie súkromného hovoru pre diskusiu o hodnotení, zapisuje 
výsledné známky do excelovskej tabuľky, ktorú potom pošle do chatu súkromného kanálu, kde dohliadne 
na súhlasné vyjadrenie všetkých členiek a členov komisie s takýmto hodnotením. Následne on/a alebo 
zapisovateľ/ka zapíše známky z predmetov štátnej skúšky z obhajoby do AIS2 podľa obrázku 2. 
Hodnotenie štúdia zapíše ŠO z dôvodu, že sa do celkového priemeru počítajú aj samotné štátnice.  

 

Obrázok 2: postup zapisovania otázok a hodnotenia do AIS2 

 

 

 

V Bratislave 29. 5. 2020          doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.  

dekanka FSEV UK.  

  


