
 

 

Pokyny pre študentov na diaľkové štátne skúšky 

 

1. Úvodné informácie 

Štátne skúšky na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského budú prebiehať diaľkovým 

spôsobom, takže študenti budú doma, ak to technické podmienky dovolia. V prípadoch, keď domáce 

technické podmienky neumožňujú plynulý priebeh štátnej skúšky, môžu študenti oficiálne požiadať o 

využitie určených priestorov fakulty technicky vybavených na diaľkovú účasť na štátnej skúške v 

prísnych hygienických podmienkach. O využitie takéhoto fakultného zariadenia je študent povinný 

požiadať študijné oddelenie fakulty najneskôr 3 dní pred štátnou skúškou. 

 

2. Technické predpoklady 

Na dištančné štátne skúšky bude používaná videokonferenčná aplikácia MS Teams. Všetci členovia 

komisií pre štátnu skúšku, zamestnanci fakulty a študenti používajú na prihlásenie do MS Teams 

výlučne univerzitnú e-mailovú adresu (xxx@uniba.sk). 

Pre bezproblémové pripojenie odporúčame stiahnuť, nainštalovať a pripojiť sa cez aplikáciu MS 

Teams (https://www.microsoft.com/en/microsoft-365/microsoft-teams/download-app). Vo 

všeobecnosti sa odporúča na konferenciu použiť notebook alebo stolný počítač vybavený 

webkamerou a reproduktormi (prípadne slúchadlami) s mikrofónom. Mobilný telefón (smartfón) 

alebo tablet odporúčame len ako záložné zariadenie. 

Študenti najneskôr päť dní pred štátnou skúškou dostanú e-mail s pozvánkou na testovacie spojenie 

v MS Teams s technickým správcom štátnej skúšky, vrátane kontaktných údajov správcu. Cieľom 

spojenia bude overenie technických predpokladov na štátnu skúšku a poučenie o priebehu štátnej 

skúšky. V prípade nedostatočných technických predpokladov má študent možnosť v danom termíne 

nedostatky odstrániť a opätovne otestovať pripojenie v MS Teams u technického správcu, prípadne 

môže oficiálne požiadať o využitie technického zariadenia v budove fakulty s príslušným technickým 

vybavením. 

Nepredvídateľné technické problémy budú riešené individuálne. Ich riešenie bude v kompetencii 

jednotlivých komisií štátnych skúšok. 

Celý priebeh online skúšky bude verejne dostupný ako online prenos v reálnom čase. 

 

3. Priebeh štátnej skúšky 

Začiatok štátnej skúšky je naplánovaný na 8.00 h, pokiaľ nie je v doplňujúcich informáciách uvedené 

inak. Študenti najneskôr dva dni pred skúškou dostanú na univerzitný e-mail informáciu o približnom 



čase skúšky, kedy by mali byť pripravení na pozvanie na videohovor. Napriek tomu sa odporúča, aby 

boli študenti online a dostupní v príslušný deň počas celého trvania štátnej skúšky. 

V deň štátnej skúšky sa študenti nepripájajú na videohovor sami, ale budú pozývaní administrátorom. 

Na začiatku štátnej skúšky budú všetci študenti pozvaní do videohovoru na úvodné pokyny. Potom 

bude administrátor štátnej skúšky postupne pozývať jednotlivých študentov na videohovor podľa 

daného približného harmonogramu. Pre identifikáciu sa študenti ihneď po pripojení predstavia a 

predložia svoju ISIC kartu (podrobne ju ukážte na webkamere, aby bola fotografia viditeľná vedľa 

tváre študenta). 

Počas celého spojenia s komisiou pre štátnu skúšku musí byť študent v miestnosti sám, mať počas 

celého prenosu zapnutý mikrofón a webkameru, aby kamera neustále snímala študenta (vrátane rúk), 

dvere na miestnosť, kde študent sedí, a pracovný stôl okolo študenta. 

Počas skúšky možno použiť iba vybavenie používané na videohovor; nie sú povolené žiadne iné 

elektronické, informačno-komunikačné technológie ani študijné materiály. 

Na požiadanie komisie pre štátne skúšky sú študenti povinní ukázať celú miestnosť webkamerou, 

zobraziť a na požiadanie vypnúť aplikácie bežiace na pozadí počítača okrem MS Teams a ukázať, že 

nepoužívajú napr. slúchadlá do uší alebo iné zariadenia, okrem vstavaného mikrofónu a 

reproduktorov počítača. 

a) Skúška v jednotlivých komisiách pre štátne skúšky 

Výber otázok: študent si vyberie otázku pomocou generátora náhodných otázok. V prípade, že pre 

študenta bude technicky nemožné prevziať kontrolu nad generátorom, vygeneruje náhodnú otázku 

predseda skúšobnej komisie namiesto študenta. 

Študenti budú pozývaní v danom poradí, a to tak, aby boli vo videohovore vždy dvaja súčasne. Prvý 

študent má na prípravu hlavných téz odpovede maximálne 30 minút, po ktorých začne odpovedať. 

Každý nasledujúci študent môže na prípravu na svoju odpoveď použiť iba čas odpovedí 

predchádzajúceho študenta. 

Po dokončení odpovede administrátor vyzve študenta, aby sa odhlásil z videohovoru a pozve 

nasledujúceho študenta. 

Po skončení skúšok sa uskutoční neverejné zasadnutie štátnej skúšobnej komisie na posúdenie 

odpovedí študentov a následne administrátor pozve všetkých skúšaných študentov na ďalšie online 

stretnutie, na ktorom predseda verejne vyhlási výsledky skúšky. Študenti, ktorým sa nepodarí pripojiť 

sa online na verejné vyhlásenie, nájdu svoje hodnotenia v Akademickom informačnom systéme (AIS). 
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