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Pokyny pre študentov k dištančným štátnym skúškam

1. Úvodné informácie
Štátne skúšky na Farmaceutickej fakulte UK budú prebiehať dištančným spôsobom, tak že
študenti budú v domácich priestoroch, ak im to technické podmienky umožňujú.
V odôvodnených prípadoch, keď domáce technické podmienky neumožňujú bezproblémový
priebeh štátnej skúšky, môžu študenti konzultovať s fakultou o iných možnostiach pripojenia
sa na štátne skúšky, prípadne oficiálne požiadať o využitie určených priestorov fakulty
technicky vybavených na dištančné absolvovanie štátnej skúšky pri dodržaní prísnych
hygienických podmienok.
2. Technické predpoklady
Na dištančné štátne skúšky sa bude používať aplikácia na videohovory MS Teams. Všetci
členovia komisie, zainteresovaní zamestnanci fakulty a študenti sa prihlasujú výhradne
prostredníctvom univerzitnej e-mailovej adresy (xxx@uniba.sk).
V záujme bezproblémového spojenia odporúčame stiahnuť si, nainštalovať a pripojiť sa cez aplikáciu
MS
Teams
(https://products.office.com/sk-sk/microsoft-teams/download-app).1
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.

Najneskôr päť pracovných dní pred konaním štátnej skúšky bude študentom doručený e-mail
s pozvánkou na skúšobné pripojenie v MS Teams s technickým administrátorom príslušnej
štátnicovej komisie vrátane kontaktných údajov administrátora. Cieľom pripojenia bude
overenie technických predpokladov na konanie štátnej skúšky a inštruktáž o realizácii štátnej
skúšky. V prípade nedostatočných technických predpokladov má študent možnosť odstrániť
nedostatky vo vopred určenej lehote (alebo využiť iné pripojenie s požadovanými
predpokladmi) a opätovne preskúšať pripojenie v MS Teams s technickým administrátorom
alebo môže oficiálne požiadať o využitie miestnosti v budove FaF UK vybavenú vhodným
technickým zabezpečením.
Nepredvídateľné technické problémy sa budú riešiť individuálne a nebudú mať vplyv na
hodnotenie študenta. Ich riešenie bude v kompetencii jednotlivých štátnicových komisií.
Celý priebeh online skúšania sa bude nahrávať cez MS Teams a ukladať na zabezpečené
úložisko. Po uplynutí zákonnej lehoty sa záznam zmaže.
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Inštruktážne videá na používanie MS Teams nájdete na https://uniba.sk/elearning

3. Priebeh štátnej skúšky
Začiatok štátnej skúšky je plánovaný na 8.00, ak nie je v uvedené v dodatočnej informácii
inak. Administrátor štátnej skúšky bude postupne pozývať do videohovoru jednotlivých
študentov podľa vopred určeného harmonogramu. Najneskôr dva dni pred konaním skúšky
dostanú študenti na svoju univerzitnú e-mailovú adresu informáciu o orientačnom čase,
kedy by mali byť pripravení na vyzvanie na videohovor. Napriek tomu odporúčame, aby boli
študenti v príslušný deň prihlásení a online počas celého trvania štátnej skúšky.
V deň konania štátnej skúšky sa študenti neprihlasujú do videohovoru sami, ale budú
pozvaní administrátorom. Za účelom identifikácie sa študent bezprostredne po pripojení
predstaví a preukáže sa svojím preukazom ISIC (detailne ho ukáže na webkameru, súčasne
fotografiu a svoju tvár). Študent ústne vyhlási, že počas štátnej skúšky nebude používať
žiadne nepovolené spôsoby a prostriedky, čím by sa dopustil disciplinárneho priestupku.
Počas celého spojenia so štátnicovou komisiou musí byť študent v miestnosti sám, musí mať
počas celého prenosu zapnutý mikrofón a webkameru, ktorá ho sníma tak, že je neustále
vidieť na vstupné dvere do miestnosti, kde študent sedí, ako aj pracovnú plochu v okolí
študenta a na jeho ruky/dlane.
Okrem zariadenia používaného na videohovor nesmie požívať žiadne iné elektronické,
informačno-komunikačné technológie ani študijné materiály.
Na vyzvanie komisie je študent povinný ukázať celú svoju miestnosť, zobraziť a na požiadanie
vypnúť aplikácie spustené na pozadí počítača popri MS Teams a ukázať, že nepoužíva napr.
vnútroušné slúchadlá či iné zariadenia, popri vstavanom mikrofóne a reproduktoroch svojho
počítača.
a) Skúšanie predmetov štátnej skúšky
Výber otázok: študent si povie ľubovoľné číslo v rozsahu, ktorý mu vopred oznámi predseda
komisie – následne mu predseda komisie prečíta kombináciu otázok. Číslovanie otázok sa
bude každodenne meniť.2
Študenti budú prizývaní tak, aby boli vo videohovore vždy dvaja. Prvý študent bude mať na
prípravu hlavných téz odpovede maximálne 10 minút, po ktorých začne odpovedať. Komisia
zohľadní skrátený čas prípravy a bude odpoveď študenta usmerňovať cielenými otázkami.
Každý ďalší študent má na prípravu len čas, počas ktorého odpovedá predchádzajúci študent.
Po skončení odpovede administrátor vyzve študenta, aby ukončil videohovor a pozve do
štátnicového hovoru ďalšieho študenta v poradí.
Po skončení skúšania posledného študenta v daný deň a po neverejnom zasadnutí komisie
vyzve administrátor všetkých skúšaných študentov, aby sa pripojili na online schôdzu, na
ktorej bude verejné vyhlásenie výsledkov skúšky. Študenti, s ktorými sa nepodarí nadviazať
spojenie za účelom verejného vyhlásenia výsledkov, si môžu vyhľadať svoje hodnotenie v
Akademickom informačnom systéme (AIS).
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Alternatívne je možné použiť softvér na generovanie náhodného čísla tak, aby študent videl proces žrebovania.

b) Obhajoba záverečnej práce
Po nahratí záverečnej práce do AIS študent vygeneruje, vytlačí a podpíše dve vyhotovenia
návrhu licenčnej zmluvy so Slovenskou republikou a dve vyhotovenia návrhu licenčnej
zmluvy uzatváranej s UK (do zmlúv nevpisuje dátum).
Podpísané licenčné zmluvy študent doručí pred obhajobou ZP (zašle ich poštou) na adresu
študijného oddelenia fakulty (Študijné oddelenie, Farmaceutická fakulta UK, Odbojárov 10,
832 32 Bratislava). Licenčné zmluvy k diplomovým prácam študent odošle najneskôr 5 dní po
nahratí práce do systému AIS. Jeden podpísaný exemplár každej zmluvy bude študentovi
doručený dodatočne. Tlačenú verziu záverečnej práce nie je potrebné odovzdať3.
Najneskôr deň pred obhajobou záverečnej práce pošle študent e-mailom administrátorovi
(poverenému pracovníkovi katedry) svoju prezentáciu. Prezentovanie záverečnej práce sa
bude realizovať prostredníctvom zdieľania obrazovky študenta v MS Teams, pričom študent
bude mať neustále aktivovanú kameru. Prezentácia študenta bude obsahovať stručné
informácie o cieľoch práce, metódach spracovania a výsledkoch s odporúčaniami do praxe,
pričom jej maximálna dĺžka bude 10 minút.
Po skončení prezentácie práce študent na vyzvanie ukončí zdieľanie svojej obrazovky, pričom
študent bude mať neustále aktivovanú kameru. Ďalší proces obhajoby záverečnej práce bude
mať štandardný priebeh (informácia o hodnotení vedúceho práce, oponentskom posudku,
odpovede na otázky oponentov a na otázky a pripomienky členov komisie) a riadiť ho bude
predseda štátnicovej komisie.
Po skončení obhajoby záverečnej práce technický administrátor vyzve študenta, aby ukončil
videohovor a prizve do štátnicového videohovoru na obhajobu ďalšieho študenta v poradí.
Po poslednej obhajobe záverečnej práce a po neverejnom zasadnutí komisie administrátor
vyzve všetkých zainteresovaných študentov, aby sa pripojili na on-line schôdzu, na ktorej
prebehne verejné vyhlásenie výsledkov obhajoby záverečnej práce.

V Bratislave 20. 5. 2020
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prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
dekan

Vnútorný predpis UK č. 5/2020: Smernica rektora UK „Dodatok č. 3 k VP č. 12/2013 Smernici rektora UK o
základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality,
uchovávaní a sprístupňovaní na UK.“: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_05.pdf

