
Informácie k priebehu skúšky z predmetu MPV I. - ZS 2021/2022: 

1. Študenti sa môžu podľa vopred zverejnených podmienok záverečného hodnotenia prihlásiť 

na skúšku v rámci vypísaných termínov.  

2. Skúšobný úkon sa riadi Pokynom dekana č.5/2021, ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania 

študentov na skúšky a organizácia skúškového obdobia v zimnom semestri akademického 

roku 2021/2022. 

 

Pri dištančnej metóde skúšania: 

3. Podľa zoznamu prihlásených študentov podľa systému AIS UPJŠ bude pre konkrétny deň 

skúšky vytvorené jedno spoločné stretnutie v aplikácii MS Teams, v rámci ktorého bude 

v priečinku „Súbory“ zverejnený zoznam prihlásených študentov. Podľa počtu prihlásených 

študentov a počtu skúšajúcich budú vytvorené skupiny odlíšené farebným zvýraznením.    

4. V prípade, že na konkrétny deň skúšania pripadnú viacerí skúšajúci, vytvorené budú viaceré 

paralelné osi skúšania (podľa farebného odlíšenia), pričom o skúšajúcom pre konkrétnu os 

rozhodne náhodný generátor zdieľaný na spoločnom online stretnutí v deň skúšania o 7:50 

hod., na ktorý budú mať prístup všetci študenti prihlásení na skúšku v daný deň. 

5. Predpokladaný časový rozsah skúšobného úkonu jedného študenta bude cca 20 - 30 min. Na 

prípravu bude mať študent 3- 5 min. so zapnutou kamerou a mikrofónom. Poradie študentov 

na skúške bude určené podľa abecedného zoznamu prihlásených študentov zverejneného 

v priečinku „Súbory“.  

6. Na realizáciu skúšobného úkonu bude využitá možnosť rýchleho hovoru, teda priame volanie 

skúšajúceho študentovi cez aplikáciu MS Teams. Študent čaká na hovor pripravený 

s funkčnou kamerou a mikrofónom.  

7. Po začatí osobitného stretnutia za účelom realizácie skúšky skúšajúci zabezpečí určenie 

skúšobných otázok náhodným generátorom čísel pomocou zdieľanej obrazovky.  

8. V prípade, že na strane študenta nastane technický problém s pripojením alebo sa preruší 

pripojenie počas skúškového úkonu, študent, len čo mu to situácia dovolí, mailom kontaktuje 

skúšajúceho, ktorý rozhodne o jeho zaradení na skúšku v neskorší čas. Na komunikáciu so 

skúšajúcim je možné využiť aj chat v rámci spoločného stretnutia pre konkrétny deň v 

aplikácii MS Teams. 

 

 


