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Pokyny pre členov komisie k dištančným štátnym skúškam 

(obhajoba dizertačnej práce/dizertačná skúška) 

 

I. Úvodné informácie 

Štátne skúšky – obhajoba dizertačnej práce/dizertačná skúška budú prebiehať plne 

dištančným spôsobom, teda aj doktorand a aj členovia skúšobnej komisie budú v domácom 

prostredí, ak im to technické podmienky umožňujú. Doktorandi, ktorým domáce technické 

podmienky neumožňujú bezproblémový priebeh, majú možnosť využiť na dištančné 

absolvovanie štátnej skúšky vopred určené priestory PdF UK s dostatočným technickým 

zabezpečením.  

II. Technické predpoklady 

Na dištančné štátne skúšky – obhajoba dizertačnej práce/dizertačná skúška sa bude používať 

aplikácia na videohovory MS Teams. Všetci zainteresovaní členovia skúšobnej komisie, ktorí 

budú pripojení dištančne, sa prihlasujú prostredníctvom univerzitnej e-mailovej adresy 

(xxx@uniba.sk; napr. mrkvicka12@uniba.sk). V záujme bezproblémového spojenia 

odporúčame stiahnuť si, nainštalovať si a pripojiť sa cez aplikáciu MS Teams 

(https://products.office.com/sk-sk/microsoftteams/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.   

Technické podmienky členov skúšobných komisií budú overovať technickí administrátori 

jednotlivých komisií počas školenia o priebehu a zabezpečení dištančných štátnych skúšok – 

obhajoba dizertačnej práce/dizertačná skúška s dostatočným časovým predstihom. 

V prípade nedostatočných technických podmienok navrhnú členom skúšobných komisií 

riešenie a realizujú opakované testovanie technických podmienok.  

Všetky online štátne skúšky – obhajoba dizertačnej práce/dizertačná skúška budú dostupné 

aj verejnosti, a to prostredníctvom zverejnených odkazov na internetovej stránke fakulty. 

 
1 Inštruktážne videá na používanie MS Teams nájdete na https://uniba.sk/elearning  
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Hostí videohovoru schvaľuje technický administrátor, ktorý je povinný zabezpečiť, aby 

nepoužívali mikrofón a ani inak nenarúšali priebeh štátnej skúšky – obhajoby dizertačnej 

práce/dizertačnej skúšky.   

V každej skúšobnej komisii bude k dispozícii technický administrátor, ktorý bude mať na 

starosti všetku agendu spojenú so zabezpečovaním spojenia s doktorandmi podľa vopred 

schváleného  harmonogramu, ako aj realizáciu testovacieho spojenia. Doktorandi sa 

neprihlasujú do videohovoru samostatne, ale budú pozvaní technickým administrátorom. 

Presný časový harmonogram videohovorov s doktorandmi určí po dohovore s predsedami 

skúšobných komisií oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium a oznámi ho doktorandom 

najneskôr 2 dni pred konaním štátnej skúšky – obhajoby dizertačnej práce/dizertačnej 

skúšky.  

Okrem zariadenia používaného na videohovor doktorand nesmie používať žiadne iné 

elektronické, informačné a komunikačné technológie, ani študijné materiály.  

V prípade nepredvídateľných technických problémov (napr. pri výpadku spojenia) sa 

účastníci pokúsia nadviazať spojenie znovu a pokračovať v štátnej skúške – obhajoba 

dizertačnej práce/dizertačná skúška. Ak by výpadok spojenia trval dlhšie, komisia môže 

rozhodnúť, že doktorand dostane náhradnú otázku/otázky. V prípade vážnejšieho problému 

s pripojením technický administrátor kontaktuje doktoranda telefonicky. V prípade, že 

technické podmienky neumožnia doktorandovi pokračovať v štátnej skúške – obhajoba 

dizertačnej práce/dizertačná skúška, bude mu umožnené absolvovať online skúšku v 

náhradnom termíne v priestoroch fakulty, a to bez straty nároku na opravné termíny. 

Technické problémy budú riešené individuálne, budú v kompetencii jednotlivých skúšobných 

komisií a nebudú mať vplyv na hodnotenie doktoranda. 

III. Priebeh štátnych skúšok – obhajoba dizertačnej práce/dizertačná skúška 

Začiatok štátnej skúšky – obhajoba dizertačnej práce/dizertačná skúška bude uvedený 

v dodatočnej informácii. Členom komisie  aj oponentom odporúčame, aby boli prítomní 

online už polhodinu pred začiatkom štátnej skúšky – obhajoba dizertačnej  práce/dizertačná 

skúška. 

V čase konania štátnej skúšky – obhajoba dizertačnej práce/dizertačná skúška sa doktorandi 

neprihlasujú do videohovoru samostatne, ale budú pozvaní technickým administrátorom 

podľa vopred určeného časového harmonogramu.  

Na začiatku je potrebné zrealizovať identifikáciu doktoranda: doktorand povie svoje meno 

a priezvisko, do kamery ukáže svoju tvár spolu s preukazom ISIC tak, aby boli viditeľné 

detaily preukazu. Zároveň predseda komisie vyžiada od doktoranda ústne vyhlásenie o tom, 

že počas štátnej skúšky – obhajoby dizertačnej práce/dizertačnej skúšky nebude používať 
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žiadne nepovolené spôsoby a prostriedky. Doktoranda treba informovať o tom, že počas 

celého spojenia so skúšobnou komisiou musí byť v miestnosti sám, počas celého prenosu 

musí mať zapnutý mikrofón a webkameru, ktorá ho sníma spredu. Okrem zariadenia 

používaného na videohovor nesmie používať žiadne iné elektronické, informačné a 

komunikačné technológie, ani študijné materiály. Na vyzvanie komisie bude doktorand 

povinný ukázať celú svoju miestnosť, resp. pripravené pomôcky podľa pokynov komisie.  

▪ Proces obhajoby dizertačnej práce/dizertačnej skúšky 

Najneskôr dva pracovné dni pred obhajobou dizertačnej práce pošle doktorand svoju 

prezentáciu na Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium (OVDŠ) na emailovú adresu: 

jencopalova@fedu.uniba.sk. Prezentovanie dizertačnej práce sa bude realizovať 

prostredníctvom zdieľania obrazovky doktoranda v MS Teams, pričom doktorand bude mať 

neustále aktivovanú kameru. V prípade, že by zlyhalo zdieľanie obrazovky doktoranda, 

použijú členovia komisie prezentáciu, ktorá im bola vopred doručená.  

Maximálna dĺžka prezentácie študenta bude 20 minút. Prezentácia bude obsahovať stručné 

informácie o cieľoch práce, použitých metódach a výsledkoch s odporúčaniami do praxe. Po 

skončení prezentácie práce doktorand na vyzvanie ukončí zdieľanie svojej obrazovky. Ďalší 

proces dizertačnej skúšky/obhajoby záverečnej práce bude mať štandardný priebeh. 

Obhajobu a ďalšiu diskusiu riadi predseda skúšobnej komisie. Po skončení obhajoby 

dizertačnej práce technický administrátor vyzve doktoranda, aby ukončil videohovor. 

Členovia komisie sa dohodnú na hodnotení doktorandov na neverejnom zasadnutí 

v súkromnom (zabezpečenom) kanáli. Po krátkej neverejnej porade komisie bude študent 

prizvaný na vyhodnotenie. 

Agendu týkajúcu sa licenčných zmlúv zabezpečí OVDŠ. Zmluvy budú podpísané predsedom 

štátnicovej komisie spolu so zápisnicou vo vopred dohodnutom termíne. Do licenčnej zmluvy 

sa uvádza dátum obhajoby dizertačnej práce. Tlačená verzia práce sa neodovzdáva. 

IV. Administratívno – technický priebeh  

a) dizertačná skúška 

Predseda komisie vyzve technického administrátora, aby urobil prezenčnú listinu pred 

podpisovaním hodnotenia v súkromnom kanáli. Zapisovateľ v spolupráci s predsedom 

komisie vyplnia zápisnicu a následne ju zapisovateľ zverejní v konverzácii súkromného 

kanála. Predseda komisie dohliada, aby členovia komisie podpísali zverejnenú zápisnicu 

slovom súhlasím/nesúhlasím. Predseda komisie posiela p. Ing. Jenčopaľovej 

(jencopalova@fedu.uniba.sk) všetky dokumenty e-mailom (prezenčná listina, zápisnica, 

doklad-obrázok dokumentujúci podpisy členov komisie). 
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b) obhajoba dizertačnej práce 

Predseda komisie vyzve technického administrátora, aby urobil prezenčnú listinu pred 

tajným hlasovaním. Následne všetci členovia hlasujú pomocou formulára zverejneného 

v konverzácii súkromného kanála. Zapisovateľ v spolupráci s predsedom komisie vyplní 

zápisnicu a následne ju zapisovateľ zverejní v konverzácii súkromného kanála. Členovia 

komisie podpíšu zverejnenú zápisnicu slovom súhlasím/nesúhlasím. Predseda komisie 

posiela p. Ing. Jenčopaľovej (jencopalova@fedu.uniba.sk) všetky dokumenty e-mailom 

(prezenčná listina, Excel tabuľka z tajného hlasovania, zápisnica, doklad-obrázok 

dokumentujúci podpisy členov komisie). 

 
 

 

V Bratislave 5. 5. 2020     doc. RNDr. Edita Partová CSc. 
          dekanka PdF UK, v.r. 
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