
 
 
 
 
 
 
Vážení predsedovia a členovia štátnicových komisií,  
milé študentky, milí študenti končiacich ročníkov! 
 
Na základe usmernení na úrovni vedenia univerzity, rozhodnutí rektora č. 8, 9, 10/2020, mnohých diskusií vedenia 
fakulty, kolégia dekana, zástupcov riaditeľov ústavov pre vzdelávanie a mnohých konštruktívnych podnetov od vás 
predkladám inštrukcie k zabezpečeniu magisterských a bakalárskych štátnych záverečných skúšok (ďalej ŠZS). 
 
Východiská 

 prezenčná a telekonferenčná forma ŠZS sú ekvivalentné pokiaľ ide o obsah a rozsah overovaných vedomostí 
a spôsobilostí, 

 fakulta zabezpečí pre každú komisiu a termín podmienky pre obe formy ŠZS, vzhľadom na aktuálnu situáciu je 
preferovanou telekonferenčná forma, 

 ak by aj nastala zhoda všetkých zúčastnených na prezenčnej forme ŠZS, komisia musí byť plnohodnotne 
pripravená na telekonferenčnú formu ŠZS, vzhľadom na možnú zmenu situácie, podmienok študenta alebo 
členov komisie, 

 v priestoroch fakulty budú vyhradené priestorovo väčšie miestnosti pre prácu štátnicových komisií, miestnosti 
budú vybavené pre telekonferenčnú formu ŠZS, 

 každý študent prihlásený na ŠZS bude oslovený za účelom aktualizácie osobných kontaktov (číslo na mobil, 
email) a overenia technického vybavenia pre telekonferenčnú formu ŠZS, 

 pokiaľ študent nemá v domácom prostredí k dispozícii potrebné vybavenie, nemá vhodné podmienky, alebo sa 
u neho podmienky na telekonferenčnú formu ŠZS medzičasom zmenili, oznámi túto zmenu bezodkladne na 
študijné oddelenie, 

 študenti bez možnosti pripojenia z domáceho prostredia, budú mať v priestoroch fakulty vyhradené miestnosti 
na telekonferenčnú formu ŠZS, 

 u členov štátnicovej komisie nad 65 rokov je možné pripojiť sa zo svojej pracovne na fakulte alebo z domáceho 
prostredia, pokiaľ sú splnené technické požiadavky na pripojenie, 

 každý člen štátnicovej komisie, vedúci a oponent záverečnej práce, má právo sa rozhodnúť či bude prítomný vo 
vyhradenej miestnosti pre prácu štátnicovej komisie, alebo bude pripojený zo svojej pracovne na fakulte, alebo 
sa pripojí z domáceho prostredia, pokiaľ sú splnené technické požiadavky na pripojenie, 

 počas ŠZS je prítomný aj technický tajomník komisie, pokiaľ nie je zároveň členom štátnicovej komisie, 
nezasahuje do obsahu skúšania a ani sa nevyjadruje k hodnoteniu študenta, 

 k zabezpečeniu telekonferenčnej formy ŠZS je využívaný systém BigBlueButton (bbb.science.upjs.sk) a ako 
náhradné riešenie MS Teams 

 priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie výsledkov sú verejné, z telekonferenčného priebehu ŠZS je zhotovený 
a archivovaný (počas troch mesiacov od skončenia krízovej situácie) zvukový záznam, ktorý je možné na 
požiadanie sprístupniť fyzickej alebo právnickej osobe,  

 priama účasť iných ako zúčastnených osôb na telekonferencii nie je umožnená. 
 
Príprava komisie, študenta a technického zabezpečenia ŠZS 
študent 

 sa na ŠZS prihlasuje do 30.4. prostredníctvom AIS2, 

 je podľa svojho študijného programu a diplomového predmetu zaradený na termíny ŠZS podľa zverejneného 
harmonogramu, 

 aktualizuje svoje kontaktné údaje v AIS2, 

 spolupracuje s technickým tajomníkom štátnicovej komisie na overení technického vybavenia pre 
telekonferenčnú formu ŠZS, vrátane núdzovej alternatívnej komunikácie, 

 pripraví sa na zvládnutie telekonferenčnej formy ŠZS v systéme BBB ako aj MS Teams, 

 odovzdá najneskôr dva dni pred termínom obhajoby záverečnej práce v elektronickej forme prezentáciu 
k obhajobe záverečnej práce spolu s odpoveďami na otázky oponenta, 

 v prípade potreby je pripravený použiť aj dohodnutú núdzovú alternatívnu komunikáciu,



členovia štátnicovej komisie 

 majú ku každému študentovi k dispozícii v elektronickej forme: záverečnú prácu, posudky vedúceho 
a oponenta, certifikát o kontrole originality, prezentáciu študenta k obhajobe záverečnej práce spolu 
s odpoveďami na otázky oponenta, prehľad výsledkov štúdia a agendu k administrácii ŠZS, 

 pripravia otázky k okruhom štátnicových predmetov v elektronickej forme a zdieľajú ich navzájom s členmi 
a technickým tajomníkom komisie 

 
technické prostriedky 

 študent má k dispozícii webkameru, slúchadlá s mikrofónom, alebo obdobné audio zariadenie, 

 číslo otázky si študent vylosuje cez generátor náhodných čísel, aplikáciu zdieľanú technickým tajomníkom, 

 text otázky je zverejnený na zdieľanej ploche, 

 podľa pokynov predsedu komisie je odpoveď študenta na vylosovanú otázku spravidla bez prípravy, resp. ak je 
študentovi umožnená príprava, záber kamery musí snímať pracovný priestor študenta, 

 študent pri odpovedi využíva najmä hovorený prejav a komunikáciu s členmi komisie, k dispozícii má aj 
zdieľanú grafickú plochu, verejný diskusný záznam (chat) a zdieľané poznámky, 

 
Priebeh ŠZS 

 technický tajomník spustí verejné zasadnutie štátnicovej komisie, skontroluje pripojenie študentov, 

 predseda komisie privíta a predstaví komisiu, študentov na danom termíne, oboznámi všetkých s plánovaným 
harmonogramom termínu ŠZS, 

 predseda informuje študentov o vytváraní zvukového záznamu v súlade s RR 10/2020, 

 technický tajomník spustí nahrávanie priebehu ŠZS, 

 študent určený podľa časového harmonogramu termínu ŠZS obhajuje záverečnú prácu, alebo si losuje čísla 
otázok, 

 ostatní študenti daného termínu môžu sledovať priebeh ŠZS, avšak s vypnutým mikrofónom a webkamerou, 
alebo môžu opustiť verejné zasadnutie,  

 študent je pripravený vstúpiť do videokonferenčnej miestnosti podľa časového rozpisu, alebo na vyzvanie 
technického tajomníka aj do 5 min., v prípade časového posunu,  

 po ukončení verejnej časti ŠZS tajomník zabezpečení ukončenie záznamu a pripojenie členov štátnicovej 
komisie do neverejného zasadnutia, 

 v rámci neverejného zasadnutia komisia vyhodnotí odpovede študentov a pripraví výsledky ŠZS, 

 technický tajomník sprístupní verejné zasadnutie štátnicovej komisie, vyzve študentov na pripojenie 
a skontroluje stav pripojenia, spustí nahrávanie vyhlásenia výsledkov ŠZS, 

 predseda štátnicovej komisie oznámi študentom výsledky, zhodnotí priebeh, poďakuje sa za spoluprácu 
a prihovorí sa študentom k ich pôsobeniu po ukončení štúdia a udržiavaniu kontaktov s fakultou,  

 predseda ukončí verejné zasadnutie a dá pokyn technickému tajomníkovi k ukončeniu záznamu 
a telekonferenčného spojenia. 

 
Riešenie prípadných technických a etických problémov 

 ak sa počas ŠZS uskutočňovanej telekonferenčne spojenie preruší alebo jeho kvalita nie je dostatočná, komisia 
zaradí študenta ako posledného v poradí v rovnaký deň, 

 po úspešnom pripojení študent losuje nové čísla otázok, komisia môže prihliadať pri hodnotení na 
predchádzajúcu odpoveď študenta, 

 ak sa študentovi nepodarí ani opakovane v dostatočnej kvalitne pripojiť, považuje sa to za závažný dôvod a 
podľa študijného poriadku je z termínu ŠZS odhlásený. 

 ak komisia alebo iní zamestnanci univerzity zistia, že študent porušuje právne predpisy, Etický kódex študenta 
alebo iné interné normy univerzity a fakulty, navrhne disciplinárne konanie v zmysel Disciplinárneho poriadku 
UPJŠ v Košiciach. 

 
Administrácia po ukončení ŠZS 

 komisia má k dispozícii celú agendu ŠZS v elektronickej forme, 

 tlačené materiály obdrží komisia od študijného oddelenia obdobne ako pri prezenčnej forme, 

 predseda komisie zodpovedá za spracovanie protokolov a zabezpečenie podpisov členov komisie,  

 predseda komisie skompletizované zápisy zo ŠZS odošle v čo najkratšom čase na študijné oddelenie, 

 technický tajomník odovzdá zvukový záznam zo ŠZS príslušnému správcovi počítačovej siete fakulty. 



Na záver 
Členovia štátnicových komisií budú mať možnosť si odskúšať simulovaný priebeh ŠZS, resp. si ho aj pozrieť 
z pripraveného záznamu. 
Odporúčame ústavom zorganizovať pre študentov podľa štátnicových komisií konzultácie k obsahu, forme 
a priebehu ŠZS. 
V prípade zmeny situácie budú pokyny aktualizované. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Košiciach 22. 4. 2020 doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 
  dekan PF UPJŠ 
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