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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. 12/2021 Pokyny pre členky a členov komisie k 
dištančným štátnym skúškam v akademickom roku 2020/2021   (ďalej len „príkaz dekanky“). 

 

Článok 1 

Úvodné informácie 

Štátne skúšky budú prebiehať plne dištančným spôsobom, teda aj študent/ka a aj členky a členovia 
skúšobnej komisie budú v domácom prostredí, ak im to technické podmienky umožňujú. Študentky a 
študenti, ktorým domáce technické podmienky neumožňujú bezproblémový priebeh, majú možnosť 
využiť na dištančné absolvovanie štátnej skúšky vopred určené priestory FSEV UK s dostatočným 
technickým zabezpečením.   

Článok 2 

Technické predpoklady a príprava 

 
2.1. Na dištančné štátne skúšky sa bude používať aplikácia na videohovory MS Teams. Členky a členovia 

štátnicovej komisie, ktorí budú pripojení dištančne, sa prihlasujú prostredníctvom univerzitnej e-
mailovej adresy (xxx@uniba.sk; napr. mrkvicka12@uniba.sk). V záujme bezproblémového spojenia 
odporúčame stiahnuť si, nainštalovať si a pripojiť sa cez aplikáciu MS Teams 
(https://products.office.com/sk-sk/microsoftteams/download-app). Vo všeobecnosti sa odporúča 
používať na konferenciu notebook alebo stolový počítač vybavený webkamerou a reproduktormi 
(resp. slúchadlami) s mikrofónom. Mobilný telefón (smartfón) alebo tablet sa odporúčajú len ako 
záložné zariadenia.    

2.2. Technický administrátor/ka štátnej skúšky (ďalej len technický administrátor/ka) vytvorí skupinový 
chat so všetkými člen(ka)mi všetkých komisií, ktorý bude slúžiť ako komunikačný kanál. 
Prostredníctvom tohto kanálu sa naplánuje aj schôdza na testovanie pripojenia so všetkými 
člen(ka)mi štátnicových komisií. 

2.3. Technické podmienky členiek a členov štátnicových komisií budú v prípade potreby overovať 
technické administrátorky/administrátori počas testovacej schôdze (ďalej ako „meeting“) s 
dostatočným časovým predstihom. V prípade nedostatočných technických podmienok navrhnú 
členkám a členom štátnicových komisií riešenie a realizujú opakované testovanie technických 
podmienok.  

2.4. Celé štátne skúšky budú realizované v dvoch meetingoch – v meetingu „príprava“ a v meetingu 
„odpovede“. Komisia bude pozvaná len do meetingu „odpovede“ a prihlasuje sa cez kalendár v MS 
Teams. V meetingu „odpovede“ bude vytvorený tzv. „breakout room“ s názvom „hodnotenie 
komisie“, ktorý bude slúžiť na neverejné zasadnutie komisie. Do breakout room-u zaraďuje komisiu 
organizátor meetingu „odpovede“. Postup v breakout room je upravený v článku 4.   
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2.5. Študentky a študenti sa neprihlasujú ani do jedného videohovoru samostatne, ale budú pozvané/í 
techn. administrátorkou/administrátorom alebo zapisovateľkou/zapisovateľom príslušnej komisie. 
Presný časový harmonogram videohovorov so študent(ka)mi určia ústavy po ukončení prihlasovania 
na štátne skúšky, najneskôr však 1 týždeň pred plánovaným časom štátnej skúšky. Časový 
harmonogram bude zverejnený v oboch meetingoch, „príprava“ aj  „odpovede“ na štátnych 
skúškach. Okrem techn. administrátorky/administrátora bude počas štátnej skúšky online aj 
zapisovateľ/ka do systému AIS2 (prípadne viaceré/viacerí), pričom môže ísť aj o jednu osobu s 
kumulovanými funkciami. Zapisovateľky/zapisovatelia do systému AIS2  vykonávajú štandardné 
činnosti zapisovateľa a prípadné ďalšie činnosti v jednotlivých schôdzach. 

2.6. Všetky online štátne skúšky budú dostupné aj verejnosti, a to prostredníctvom zverejnených 
odkazov na internetovej stránke fakulty. Hostí videohovoru schvaľuje techn. 
administrátor/ka/zapisovateľ/ka, ktorý/á je povinný/á zabezpečiť, aby nepoužívali mikrofón a ani 
inak nenarúšali priebeh štátnej skúšky.  Techn. administrátor/ka bude mať na starosti všetku agendu 
spojenú so zabezpečovaním spojenia so študent(ka)mi podľa vopred schváleného  harmonogramu, 
ako aj realizáciu testovacieho spojenia.  

2.7. Okrem zariadenia používaného na videohovor, študent/ka nesmie používať  žiadne iné elektronické, 
informačné a komunikačné technológie, ani študijné materiály.  Môže mať k dispozícii jednu A4, kde 
bude mať pripravené poznámky k obhajobe záverečnej práce a prázdne papiere na prípravu. Všetky 
materiály sa skontrolujú v prípravnej schôdzi.  

2.8. V prípade nepredvídateľných technických problémov (napr. pri výpadku spojenia) sa 
účastníčky/účastníci pod dohľadom techn. administrátorky/administrátora pokúsia nadviazať 
spojenie znovu a pokračovať v štátnej skúške. Ak by výpadok spojenia trval dlhšie, komisia môže 
rozhodnúť, že študent/ka dostane náhradnú otázku/otázky. V prípade vážnejšieho problému s 
pripojením techn. administrátor/ka kontaktuje študentku/študenta telefonicky. V prípade, že 
technické podmienky neumožnia študentke/študentovi pokračovať v štátnej skúške, bude jej/mu 
umožnené absolvovať online skúšku v náhradnom termíne v priestoroch fakulty, a to bez straty 
nároku na opravné termíny. Technické problémy budú riešené individuálne, budú  v kompetencii 
jednotlivých štátnicových komisií a nebudú mať vplyv na hodnotenie študentky/študenta. 

 

Článok 3 

Podklady pre obhajoby a štátne skúšky 

 
3.1. Tajomníčky v spolupráci so študijným oddelením pripravia súbory študentiek a študentov 

prihlásených na jednotlivých termínoch štátnej skúšky. V súboroch sa bude nachádzať výpis 
výsledkov zo štúdia poskytnutý príslušnou študijnou referentkou ŠO, záverečná práca a jej prílohy, 
školiteľský a oponentský posudok, v prípade potreby kontrola originality. Za prípad potreby pre 
uvedenie výsledku kontroly originality sa považuje situácia, je zhoda vyššia ako 20%, alebo ak 
v posudkoch existuje podozrenie na plagiátorstvo. Podozrenie na plagiátorstvo je potrebné nahlásiť 
tajomníčke a zároveň je potrebné podať podnet dekanke na začatie disciplinárneho konania. 
Záverečná práca sa odovzdáva len v elektronickej forme.  
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3.2. Súbor pre každý termín tajomníčka zozdieľa s člen(ka)mi komisie pred konaním štátnej skúšky cez 
ONE DRIVE UK, ktorý je dostupný či už cez nainštalovanú aplikáciu alebo webový prehliadač na 
mieste, kde je aj Sharepoint alebo webmail. Komisia vrátane zapisovateliek a zapisovateľov bude 
mať len pasívny prístup k súborom, t.j. nebudú v súboroch môcť nič meniť.  

 

Článok 4 

Priebeh štátnych skúšok 
 

4.1. Proces obhajoby záverečnej práce a skúšania zo štátnicových predmetov – verejná časť 
a) Najneskôr dva pracovné dni pred obhajobou záverečnej práce pošle študent techn. 

administrátorke/administrátorovi svoju prezentáciu, ak sa na obhajobu vyžaduje. Prezentovanie 
záverečnej práce sa bude realizovať prostredníctvom zdieľania súboru prezentácie študentky/študenta 
v MS Teams, pričom študent/ka bude mať neustále aktivovanú kameru. Náležitosti prezentácie 
upravujú jednotlivé ústavy. Po skončení prezentácie práce študent/ka na vyzvanie ukončí zdieľanie 
súboru. V prípade, že sa prezentácia na obhajobu nevyžaduje, študent/ka predstaví svoju záverečnú 
prácu len ústne.  

b) Ďalší proces obhajoby záverečnej práce bude mať štandardný priebeh (informácia o oponentských 
posudkoch a hodnotení, odpovede na otázky a pripomienky členiek a členov komisie podľa hlásenia sa 
v meetingu) a riadiť ho bude predsedníčka/predseda štátnicovej komisie. Po skončení obhajoby 
záverečnej práce bude nasledovať skúšanie zo štátnicových predmetov. Komisia overí vybrané otázky. 
Po skončení odpovede administrátor/ka, resp. zapisovateľ/ka vyzve študentku/študenta, aby ukončil/a 
video-hovor a pozve do štátnicového video-hovoru ďalšiu študentku /ďalšieho študenta v poradí. Ak 
sa študent/ka sama/sám neodhlási, administrátor/ka, resp. zapisovateľ/ka ho zo schôdze vylúči. 

c) Podľa rozhodnutia štátnicovej komisia sa budú vyhlasovať výsledky, či už po častiach alebo na záver 
dňa. Po neverejnom zasadnutí komisie administrátor/ka vyzve všetky študentky a študentov a komisiu 
na termíne, aby sa pripojili na on-line schôdzu „odpovede“ , na ktorej prebehne so súhlasom 
študentov/tiek verejné vyhlásenie výsledkov obhajoby záverečnej práce a štátnicových predmetov.  
Študentky a študenti, ktoré/í nesúhlasia s verejným vyhlásením výsledkov pred ostatnými študentmi 
a študentkami, dostanú hodnotenie priamo do AIS2. 

4.2. Neverejné zasadnutie komisie 
a) Po ukončení odpovedí študentiek a študentov, či už po častiach alebo na záver dňa, sa komisia 

presunie do „breakout room-u“ s názvom „hodnotenie komisie“. Pri prvom hodnotení je breakout 
room naštartovaný organizátorom meetingu. Členky a členovia komisie sa budú môcť samostatne 
po ukončení diskusie a schválení hodnotenia vrátiť do meetingu „odpovede“. Breakout room 
ostane otvorený a pri hodnotení ďalšej skupiny študentiek/študentov sa už členky a členovia 
komisie doňho pripoja individuálne pomocou kliku na „join room“.  

b) V breakout room bude prebiehať diskusia k hodnoteniu štátnicových predmetov vrátane obhajoby. 
Štátnicové predmety a obhajoba sa hodnotia známkami A-FX. Hlasovanie pri bakalárskych 
a magisterských štátnych skúškach nie je tajné. Zapisovateľ/ka zapisuje jednotlivé hodnotenia do 
tabuľky, ktorú na záver pošle do chatu v breakout room ako print screen. Všetky členky a členovia 
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komisie napíšu súhlasné stanovisko. Následne zapisovateľ/ka (prípadne tajomníčka)  vloží 
hodnotenie do AIS2. 

4.3. Posudky, protokoly a licenčné zmluvy 
a) Posudky musia byť podpísané oponentom/kou alebo školiteľom/ľkou ako zodpovednou osobou, 

ktorá ich vypracovala, nie predsedníčkou/predsedom komisie. Posudky musia byť podpísané 
fyzicky, nie naskenované, alebo podpísané vložením odfoteného podpisu. Originály podpísaných 
posudkov oponent odovzdá tajomníčke ústavu. 

b) Protokoly k hodnoteniu štátnicových predmetov podpisuje predsedníčka/predseda štátnicovej 
komisie najneskôr do troch pracovných dní od konania štátnej skúšky.  

c) Protokol k celkovému hodnoteniu štúdia podpisuje dekanka FSEV UK najneskôr do troch 
pracovných dní od konania štátnej skúšky. 

d) Obeh dokumentov z pracoviska zabezpečujúceho štátne skúšky na ŠO zabezpečujú tajomníčky.  
e) Licenčné zmluvy podpisujú vedúce/i pracoviska v AIS elektronicky podľa návodu, ktorý je dostupný 

na https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/zaverecne-prace/. Licenčné 
zmluvy sa netlačia a uchovávajú sa iba v elektronickej podobe.   

Článok 5 

Záverečné ustanovenia  

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania.  

 

V Bratislave 5. 5. 2021          doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.  

dekanka FSEV UK 


