
METODICKÉ USMERNENIE K VYKONÁVANIU SKÚŠOK NA FCHPT STU 

V LETNOM SEMESTRI 2019/2020 
vytvorené s prihliadnutím na mimoriadnu situáciu spôsobenú globálnou pandémiou ochorenia 

Covid – 19 a s tým súvisiace obmedzenia činnosti STU a prezenčnej metódy štúdia na STU 

 

 

Pri príprave tohto metodického usmernenia sa vychádzalo z: 

(1) novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá bola schválená na 

rokovaní NR SR v skrátenom legislatívnom konaní dňa 22.4.2020 a nadobudla 

účinnosť dňom vyhlásenia; 

(2) Úplného znenia vnútorného predpisu Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave číslo 4/2013 zo dňa 25. 06. 2013 - Študijného poriadku Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave, vrátane jeho Prílohy číslo 1 Organizácia a 

priebeh skúšok na STU v Bratislave; 

(3) návrhu materiálu „Zmeny Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave v súvislosti k krízovou situáciou“, schváleného vedením STU 

a predloženým na rokovanie Kolégia rektora STU 4.5.2020 a následné 

schválenie Akademickým senátom STU.  

 
Metodické usmernenie má charakter odporúčaní k jednotlivým fázam procesu skúšania (Tab. 1), 
za predpokladu dodržania legislatívnych ustanovení vyššie uvedených predpisov. Termíny 
uvedené v ňom sú pre učiteľov FCHPT STU záväzné. Niektoré detaily vykonávania skúšok sa môžu 
zmeniť v závislosti od vývoja pandemickej situácie a rozhodnutí vyšších orgánov. 
  



Tabuľka 1: Usmernenia k dištančnému skúšaniu v období mimoriadnych opatrení  

Fáza skúšania Usmernenie 
Súvisiaci predpis, resp. jeho 

časť 
1. Oboznámenie 

študentov 
s podmienkami/ 
formou vykonania 
skúšky  

Učitelia oboznámia študentov s podmienkami úspešného vykonania skúšky 
a formou skúšky (v prípade potreby modifikovanými vzhľadom na požiadavky 
uvedené v IL predmetu z dôvodu mimoriadnej situácie, vzhľadom na prerušenie 
prezenčnej formy výučby, rozsah a hĺbku zvládnutia problematiky prebratej 
dištančnou formou) najneskôr do 02.05.2020 

(1) § 108e 
(3)  článok 50a 

2. Oznámenie 
povinných termínov 

Garanti predmetov oznámia návrhy povinných termínov skúšok prodekanke 
najneskôr 17.5.2020, po ich koordinácii a odsúhlasení budú zverejnené študentom 
najneskôr 1.6.2020. Povinné termíny sa môžu konať v období skúškového obdobia 
upraveného harmonogramu (15.6.-25.7.2020). 

(2) článok 4, bod 2 

3. Vypisovanie 
termínov v AIS 

Učitelia vypíšu termíny v AIS v súlade s príslušnými ustanoveniami, t. j. najneskôr  
1.6.2020 v prípade, že sa skúška bude konať v riadnom termíne skúškového obdobia 
upraveného harmonogramu (15.6.-25.7.2020). Ak sa bude skúška konať skôr vo 
forme predtermínu, jej termín učiteľ zverejní min. 2 týždne pred jej konaním. Termín 
takejto skúšky nesmie narušiť priebeh ostatných rozvrhových akcií. 
Vyplnenie povinného poľa „miesto konania skúšky“ bude nahradené nepovinným 
poľom, prípadne do poľa „poznámka“ sa uvedú detaily skúšky (online test v AIS, 
adresa pripojenia na online konferenciu a pod.) 
Počet a rozloženie termínov sú dané ustanoveniami príslušných predpisov. 

(2) Príloha 1, článok 2, bod 1 

 
 
 
 
 
 
 
(2) Príloha 1, článok 2, bod  2 

4. Spôsob identifikácie 
študenta na skúške 

Pri online testoch cez AIS alebo Moodle identifikačné číslo študenta, na vyžiadanie 
podpis študenta zaslaný učiteľovi elektronicky (predpokladá možnosť porovnania 
s podpismi počas ostatných rozvrhových akcií, napr. na prezenčných listinách počas 
prezenčnej formy výučby alebo počas priebežného testovania); súčasné online 
pripojenie a preukázanie sa kartou študenta, prípadne sledovanie priebehu písomnej 
skúšky cez monitor počítača 

(2) Príloha 1, článok 5, bod 1, 2 

5.  Priebeh písomnej 
skúšky 

Možnosti online testovania sú uvedené v metodickom usmernení k online testovaniu 
vydanom 9.4.2020 a sú dostupné na adrese 
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/dekanat/rehakova_-
_studijne/metodicke_usmernenie_online__testovanie_09.04.2020.pdf  

 

https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/dekanat/rehakova_-_studijne/metodicke_usmernenie_online__testovanie_09.04.2020.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/dekanat/rehakova_-_studijne/metodicke_usmernenie_online__testovanie_09.04.2020.pdf


Odporúča sa časové obmedzenie testu intervalom, ktorý je priemerne potrebný na 
vypracovanie tak, aby študenti nemali možnosť opisovať alebo spolupracovať; 
vytvorenie viacerých variantov testov rovnakej obtiažnosti; zaslanie  pomocných 
výpočtov k výsledkom príkladov skúšajúcemu do istého času a pod. Odporúča sa 
vopred vyskúšať a nastaviť podmienky písomného testovania. 

6. Priebeh ústnej 
skúšky 

Pri ústnej skúške sa odporúča využiť online spojenie prostredníctvom univerzitnej 
platformy GSuite, nástrojom Google Meet, pričom je potrebné dodržať príslušné 
ustanovenia: pri skúške jedného študenta pripojenie aspoň 3 osôb (2 učitelia + 
študent alebo učiteľ + 2 študenti) alebo uloženie konferenčného hovoru na príslušné 
úložisko (Google disk), max. čas skúšky 30 min.; pri skupinovej skúške max. čas 90 
min.  

 
 
(2) Príloha 1, článok 5, bod 4 

  V prípade preukázania nečestného konania študenta na online skúške sa toto 
konanie  môže posudzovať ako porušenie disciplinárneho poriadku a zásad študijnej 
morálky študenta. V takomto prípade skúšajúci vyznačí ako výsledok skúšky neúčasť 
na skúške (FN) a môže dať podnet na prešetrenie disciplinárnou komisiou.  

(2) Príloha 1, článok 5, bod 2, 3 

7.  Zapisovanie 
hodnotenia 

Do piatich pracovných dní od vykonania skúšky, v príp. hromadného termínu (nad 
150 študentov) do 10 pracovných dní od vykonania skúšky. Finálny dátum pre 
termíny v poslednom týždni - do 29.7.2020 23:59 h.  

(2) Príloha 1, čl. 6, bod 2 

8. Archivácia 
dokumentácie 
skúšky 

Skúšajúci je povinný archivovať výsledky skúšky v elektronickej forme (písomnej 
skúšky v príslušnom formáte, ktorý umožňuje daná platforma, AIS, Moodle, Google 
disk) v súlade s platnými predpismi (min. 3 roky). Skúšajúci je zároveň povinný 
záznam písomnej skúšky na vyžiadanie sprístupniť študentovi. 

(2) Príloha 1, čl. 6, bod 5  
 
 
 
(2) čl. 15, bod 10 

 
V Bratislave, 24.4.2020 
 
             Milena Reháková, prodekanka pre vzdelávanie 


