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Usmernenie ku konaniu skúšok, obhajob, štátnych záverečných skúšok na FA STU počas 

epidémie COVID 19 – prechodné a výnimočné opatrenia s cieľom prispieť k zníženiu rizika nákazy 

 

 

 

-Spôsob konania skúšok bude naďalej dištančný – t. j. bez fyzickej prítomnosti študentov 

vykonávajúcich skúšku v miestnosti spolu so skúšajúcim alebo s inými skúšajúcimi a spolužiakmi.  

 

-Fyzická prítomnosť študenta bude nahradená použitím súčasných technológii zabezpečujúci 

virtuálny prenos informácii, obrazu a zvuku.  

 

-Prihlásením sa na skúšku, obhajobu študent vyjadruje súhlas s informáciami a podmienkami 

konania dištančnej formy. 

 

-Prihlásením sa na dištančnú formu skúšania/obhajoby, študent vyjadruje súhlas s nahrávaním 

priebehu skúšky/obhajoby, uchovávaním nahrávky na obdobie 1 roka a použitím nahrávky výlučne pre 

interné účely FA STU. 

 

-Svojim prihlásením sa na dištančnú formu skúšky/obhajoby študent potvrdzuje, že má k 

dispozícii funkčné vybavenie v rozsahu:  

-počítač/laptop s potrebným SW pre konanie dištančnej formy skúšky/obhajoby. Musí sa jednať o 

voľne dostupný alebo STU licencovaný SW, podľa špecifikácie podmienok skúšky, 

-webkameru, 

-mikrofón, 

-reproduktory/slúchadlá, 

-dátové pripojenie, 

-dátovú kapacitu potrebnú na prenos, 

-telefónne spojenie – v prípade výpadku siete. 

 

-FA STU bude pre zaistenie dištančných foriem skúšok/obhajob používať podporu aplikácií MEET, 

AIS – e-learning, Classroom, Jamboard. V prípade ak má vyučujúci záujem požívať iné platformy, musí 

byť táto platforma schválená dekanom FA STU. STU odporúča využívať aj platformu MS Teams, ale aby 

nedošlo k zbytočnému zneisteniu študentov, FA STU sa rozhodla využívať doteraz používanú aplikáciu 

MEET. 

 

-V prípade, ak v priebehu konania sa skúšky/obhajoby s využitím elektronických prostriedkov 

dištančnej/ virtuálnej komunikácie dôjde k obmedzeniu fungovania niektorých vyššie požadovaných 

súčastí/napr. výpadok signálu/, zváži skúšajúci, resp. predseda skúšobnej komisie ďalší postup, 

prípadne opakovanie skúšky s ohľadom na zachovanie rovnakých podmienok ako prebiehalo pri 
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skúšaní ostatných študentov a v neposlednom rade taktiež s ohľadom na vylúčenie možnosti alebo 

snahy na podvádzanie študentom. 

 

-V prípade výpadku siete, študent urýchlene kontaktuje pedagóga/predsedu komisie/tajomníka/, 

ktorému vysvetlí dôvod výpadku a skúšajúci rozhodne o ďalšom postupe. Telefonický kontakt  pre 

tento účel bude študentovi oznámený najneskôr na začiatku skúšky. Skúšajúci alebo komisia sa môže 

dohodnúť aj na opačnom spôsobe /t.j. študent zašle svoje tel. č. pedagógovi/tajomníkovi a v prípade 

problémov pedagóg kontaktuje študenta/. 

 

-V úvode skúšky uskutočnenej dištančným spôsobom je potrebné overiť identitu študenta. 

 

-zistené nekalé úmysly, napr. podvádzanie študentom v priebehu skúšky, bude chápané ako 

jednanie obzvlášť priťažujúce a študent bude musieť byť nahlásený na riešenie tejto situácie 

disciplinárnou komisiou, ktorá môže navrhnúť vylúčeniu študenta zo štúdia. 

 

-Konanie dištančnej formy skúšky/obhajoby nevylučuje požiadavku, aby študent, skúšajúci, 

tajomník skúšobných komisií boli adekvátne oblečení a upravení. Pri nedodržaní tejto požiadavky môže 

byť študent vylúčený zo skúšky alebo skúška môže byť skúšajúcim ukončená. 

 

-Po konaní skúšky/obhajoby musí skúšajúci alebo garant predmetu zapísať výsledné hodnotenie 

do AIS najneskôr do 3 pracovných dní.  

 

- V prípade ak sa jedná o skúšku, ktorá má verejný charakter, musí byť najneskoršie do 7dní, pred 

konaním sa skúšky zverejnený na webe fakulty prístupový link na skúšku. 

 

 

Jednotlivé typy skúšok / obhajob je možné vykonať za dodržania vyššie uvedených podmienok. 

Ak nebude študent schopný vykonať skúšky/obhajoby uvedeným spôsobom – t.j. vo výnimočných 

prípadoch, zašle dekanovi FA STU, prostredníctvom študijného oddelenia žiadosť. Vedenie FA STU 

môže po posúdení výnimku schváliť a nariadiť vykonávanie skúšky/obhajoby aj kontaktným spôsobom, 

avšak za dodržania prísnych hygienických predpisov vydaných počas Covid 19. V prípade využitia 

kontaktného spôsobu musí byť zaistená rovnaká náročnosť, obtiažnosť a forma skúšky /klasifikovaného 

zápočtu. 

 

 

doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.   Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 

prodekan pre vzdelávanie     dekan FA STU 


