
SCENÁRE REALIZOVANIA INŽINIERSKYCH ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 

NA EKONOMICKEJ FAKULTE UMB V BANSKEJ BYSTRICI  

V AR 2019/2020  

Štátne záverečné skúšky prebehnú z pohľadu študentov dvomi možnými scenármi – 

tradičnou prezenčnou formou s fyzickou účasťou na fakulte ALEBO dištančnou formou 

cez platformu MS TEAMS (študenti sa v tomto prípade pripoja online z domu).  

Vedenie EFUMB dňa 25.5.2020 definitívne rozhodneme o spôsobe realizácie štátnych 

záverečných skúšok s dátumom konania od 8. 6. do 17. 6. 2020  a bezodkladne o tom 

informuje daných študentov.  

UPOZORŇUJEME, že spôsob realizácie štátnic sa môže vzhľadom na nariadenia 

hlavného hygienika po tomto dátume zmeniť, preto musia byť študenti pripravení na 

realizovanie štátnic oboma scenármi.       

 

Štátnice prebehnú prezenčnou formou  - fyzická prítomnosť 

členov komisie a študentov na fakulte 

Študenti budú púšťaní do budovy hlavným vchodom v novej budove od Cesty na amfiteáter 

pri Aule rotunde. Pri vstupe  budú určené 2-3 osoby, ktoré  budú usmerňovať študentov 

a kontrolovať nižšie uvedené požiadavky:    

• študent je povinný  dostaviť sa  pred vchod Novej budovy EF UMB pol hodinu pred 
konaním obhajoby, 

• študent sa pri vstupe do budovy preukáže ISIC kartou, 
• pri vstupe do budovy mu bude odmeraná teplota,  
• musí mať ochranné rúško, rukavice a vlastné pero, 
• pred vstupom do budovy si musí dezinfikovať ruky, 
• donesie podpísané čestné prehlásenie, že za posledné dva týždne nemal príznaky  

vírusového  infekčného ochorenia a nemá v danom období nariadenú karanténu 
(tlačivo čestného prehlásenia si študent stiahne zo stránky fakulty, ktoré bude 
umiestnené na mieste, kde budú pokyny),    

• bezprostredne po ukončení obhajoby študent opustí budovu.  

 

Zahraniční študenti, ktorí sú v domovskej krajine a nemôžu sa zúčastniť prezenčnej formy 
štátnice bude im umožnené realizovať obhajobu diplomovej práce dištančnou formou (viď 
postup nižšie).  

 

 



Dištančná forma cez platformu TEAMS - komisia v jednej 

miestnosti na fakulte a študenti online z domu  

Technické požiadavky na študentov pre prístup do MS TEAMS:  

• študenti musia mať k dispozícii funkčný stolový počítač  alebo notebook, 

webkameru , mikrofón a slúchadlá  (prípadne  headset s mikrofónom alebo 

slúchadlá na mobil) – študentom odporúčame vyskúšať si dopredu funkčnosť ich 

PC/notebooku, webkamery, mikrofónu a slúchadiel pri realizovaní video 

konferenčného hovoru,  

• štátnice sa budú realizovať prostredníctvom aplikácie MS TEAMS  - stiahnete si ju 

prostredníctvom URL: https://teams.microsoft.com/download#allDevicesSection  

• do aplikácie MS TEAMS je potrebné sa prihlásiť vašimi prihlasovacími údajmi v tvare 

login@student.umb.sk (login je vaše prihlasovacie meno) a heslo, ktoré používate 

pri prihlasovaní do vašich študentských emailových schránok (POZOR! Do MS 

TEAMS je potrebné prihlásiť sa vašimi novými emailovými adresami v tvare 

login@student.umb.sk. Nepoužívať @studenti.umb.sk!!!!), 

• alternatívne mať pripravený ako záložné technické riešenie mobilný 

telefón/tablet/iný notebook/PC s nainštalovanou aplikáciou MS TEAMS, 

• otestovať kvalitu internetového pripojenia a porovnať ich s odporúčanými 

rýchlosťami internetu potrebnými na realizovanie online video konferenčného 

hovoru cez MS TEAMS (odporúčame študentom zmerať si rýchlosť internetového 

pripojenia cez stránku https://www.speedtest.net/  a porovnať výsledky 

s odporúčanými rýchlosťami internetu pre realizovanie hovorov cez MS TEAMS). 

Bandwidth(up/down) Scenarios 

30 kbps Peer-to-peer audio calling 

130 kbps Peer-to-peer audio calling and screen sharing 

500 kbps Peer-to-peer quality video calling 360p at 30fps 

1.2 Mbps Peer-to-peer HD quality video calling with resolution of HD 720p at 30fps 

1.5 Mbps Peer-to-peer HD quality video calling with resolution of HD 1080p at 30fps 

500kbps/1Mbps Group Video calling 

1Mbps/2Mbps HD Group video calling (540p videos on 1080p screen) 

Zdroj: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/prepare-network 

 

• mať k dispozícii mobilný telefón pre prípad, že by sa prerušilo internetové pripojenie 

– v takomto prípade vás bude kontaktovať tajomník štátnicovej komisie telefonicky, 

• pokiaľ bude chcieť študent z dôvodu nedostatočne rýchleho pripojenia na internet z 

domova obhajovať svoju prácu na našej fakulte, je povinný túto žiadosť  nahlásiť 

prodekanke pre pedagogickú činnosť mailom na maria.kanderova@umb.sk najneskôr 

do 27. 5.2020 do 14:00, 

• študenti pred štátnicami absolvujú testovací konferenčný hovor simulujúci priebeh 

štátnic s tajomníkmi štátnicových komisií. 
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