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Metodický pokyn dekanky  

Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 

ku štátnym skúškam dištančnou formou v akademickom roku 2019/2020 

 

 

1) Štátne skúšky – ústna časť (obhajoba bakalárskej práce a odpoveď na otázky z troch 

predmetov štátnej skúšky) sa v bakalárskych študijných programoch budú konať od 11. 

mája 2020 dištančnou formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (ďalej 

aplikácia), podľa presného časového harmonogramu. 

2) Štátne skúšky – ústna časť (obhajoba diplomovej práce a odpoveď na otázky z dvoch  

predmetov štátnej skúšky) sa v magisterských študijných programoch budú konať 

v  auguste 2020 dištančnou formou, podľa presného časového harmonogramu. 

3) Skúšobná komisia pre štátne skúšky bude štvorčlenná. Členovia skúšobnej komisie 

(ďalej komisia) budú fyzicky prítomní v určenej učebni, za podmienok dodržania 

protiepidemiologických opatrení (rúško, rukavice, veľké rozostupy, individualizované 

podklady, hygienická prestávka, plošná dezinfekcia).  

4) Nastavenie aplikácie Microsoft Teams na fakulte je počas konania štátnych skúšok 

podporované OIT SZU. 

5) Povinnosťou študenta je vopred si individuálne zabezpečiť elektronické zariadenie 

s kamerou, mikrofónom a internetový prístup. 

6) Katedry, zabezpečujúce jednotlivé študijné programy, minimálne v týždňovom 

predstihu pred konaním štátnej skúšky, spolu so študentmi opakovane odskúšajú 

funkčnosť aplikácie a postupné prihlasovanie sa študentov na určený čas.   

7) Študenti, počas konania štátnych skúšok, budú v elektronickom kontakte so skúšobnou 

komisiou. Prihlásia sa v určenom termíne a čase prostredníctvom aplikácie. 

8) V prípade, že počas priebehu štátnej skúšky, bude zo strany študenta elektronický 

kontakt, alebo jeho časť (obraz alebo zvuk) prerušený, študent má povinnosť obratom, 

najneskôr do 3 minút, zavolať na telefónne číslo, ktoré bude uvedené v časovom 

harmonograme. Komisia zváži pokračovanie študenta v odpovedi, alebo dekan fakulty 

určí iný termín štátnej skúšky.  

9) Ak komisia rozhodne, že študent v skúške nepokračuje, študentovi sa uznáva za 

absolvovanú iba tá časť štátnej skúšky, ktorej odpoveď študent ukončil a predseda 

skúšobnej komisie označil jeho odpoveď hodnotením „prospel“. Neabsolvovanú časť 

štátnej skúšky bude študent konať v opravnom termíne. 
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10) V prípade technickej poruchy na strane fakulty sa komisia obratom telefonicky spojí so 

študentom na telefónne číslo, ktoré má uvedené v MAIS-e.  

11) Opravné termíny štátnej skúšky určí dekan. 

 

 

POSTUP ŠTÁTNEJ SKÚŠKY DIŠTANČNOU FORMOU  

- Študenti sa prihlasujú do aplikácie podľa stanoveného časového rozpisu vždy po 

jednom. Výnimku tvoria študenti začínajúci o 8,00 hod. a študenti začínajúci po 

prestávke o 12,30 hod. V týchto termínoch sa prihlasujú naraz dvaja po sebe idúci 

študenti. Každý študent sa predstaví menom a priezviskom a preukáže sa komisii do 

kamery občianskym preukazom.  

- Študent, ktorý je v danom termíne uvedený ako predposledný, zostane prihlásený aj 

počas odpovede posledného študenta z dôvodu objektívneho hodnotenia.  

- V miestnosti, kde bude študent prítomný počas konania štátnej skúšky, si vypne 

elektronické prístroje, ktoré rušia kvalitu zvuku (TV, rádio) a zabezpečí si nerušený 

priebeh skúšky. Nastaví si kameru tak, aby snímala jeho hornú časť tela, vrátane 

pracovnej plochy stola pred ním a zapne si mikrofón. Pred sebou môže mať položený 

len čistý papier, pero a osnovu k prezentácii práce.  

- Prísediaci študent do slovnej prezentácie odpovedajúceho študenta nezasahuje.  

 

OBHAJOBA ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

- Štátna skúška sa začína obhajobou záverečnej práce (bakalárskej / diplomovej).  

- Komisia má k dispozícii vytlačenú verziu obhajoby študenta, ktorú poslal elektronicky 

vopred.  

- Prezentácia záverečnej práce trvá v rozsahu 8 – 10 minút.  

- Predseda, po krátkej neverejnej porade komisie, ktorá na ten čas vypne mikrofón, 

obratom oznámi študentovi hodnotenie za obhajobu „prospel/ neprospel“. 

- Študent, ktorý získal hodnotenie „prospel“ z obhajoby, pokračuje v odpovedi na otázky 

z predmetov štátnej skúšky. 

- Študent, ktorý získal hodnotenie obhajoby práce „neprospel“, nepokračuje v odpovedi, 

ukončí elektronické spojenie v aplikácii a štátnu skúšku bude konať v opravnom 

termíne. 
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PREDMETY ŠTÁTNEJ SKÚŠKY 

- Predseda komisie oznámi študentovi názov predmetu štátnej skúšky a vyzve študenta, 

aby povedal náhodné číslo (od – do).  

- Študent odpovedá ihneď, bez písomnej prípravy.  

- Následne študent povie náhodné číslo otázky z ďalšieho predmetu štátnej skúšky 

a postup sa opakuje.  

- Ak sa študent vyjadrí, že nevie odpovedať na otázku z predmetu štátnej skúšky, je jeho 

odpoveď hodnotená „neprospel“. 

- Po krátkej neverejnej porade komisie, predseda oznámi študentovi len celkové 

hodnotenie za odpovede „prospel/ neprospel“. 

- Konkrétne hodnotenie známkou z obhajoby práce a predmetov štátnej skúšky bude mať 

študent uvedené v systéme MAIS. 

 

V Bratislave 16. 4. 2020  

  

 
Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., v. r. 

dekanka FOaZOŠ 


