Online dištančná skúška z Tematickej kartografie
– ZS 2020/2021
Vzhľadom na pretrvávajúce protiepidemické opatrenia nebude (aj po nedávnom ozname
z vedenia Prif UK) možné realizovať klasické prezenčné preverovanie vedomostí na záverečnej
skúške z Tematickej geografie.
Podmienkou na zúčastnenie sa na skúške je mať úspešne absolvované (prípadne uznané)
cvičenia z tohto predmetu!!!

Online dištančná skúška z Tematickej kartografie bude prebiehať nasledovne:
Termíny skúšok budú zverejnené v systéme AIS. Na tieto termíny sa bude nutné prihlásiť
(alebo odhlásiť) najneskôr 72 hodín (3 dni) pred začiatkom skúšky. Dodatočné prihlasovanie
na skúšku už nebude možné, odhlasovanie sa bude možné iba v závažných prípadoch – na
základe osobne (individuálne) e-mailom zaslanej písomnej žiadosti vyučujúcemu na
daniel.gurnak@uniba.sk
Podľa záujmu o termín budú na daný termín skúšky vytvorené v triede Tematická kartografia
kanály – ak počet prihlásených na skúšku presiahne viac ako 9 osôb, budú vytvorené kanály
pre každú skupinu s max 9. osobami. Pre každú skupinu bude v samostatnom kanáli vytvorená
schôdza na konkrétny termín v deň konania skúšky (medzi 8:00 – 10:00 dopoludnia)
V súboroch MS Teams, ako aj pri oznamoch k predmetu TK bude zverejnený najneskôr do
11. 1. 2021 odpoveďový hárok (na 2 strany A4) vo formáte PDF, ktorý si študent stiahne
a vytlačí tak, aby ho mal prichystaný k termínu skúšky.
Na 1. hárku budú pripravené miesta na odpovede na krátke otázky a na 2. hárku bude
pripravené mapové pole pre mapový náčrt podľa slovného opisu fiktívnej krajiny (KUM).
Samozrejme odpoveďové hárky budú bez znenia otázok.
Samotná skúška bude prebiehať v prostredí MS TEAMS, študent je povinný pripojiť sa na
schôdzu k MS TEAMS so zapnutou online-kamerou nastavenou tak, aby bolo vidieť na
študenta a stolnú dosku (pracovnú plochu) na ktorej bude písať/kresliť svoje riešenia do
odpoveďových hárkov. Zapnutý musí byť aj mikrofón. V momente začiatku skúšky budú vo
vytvorenom kanáli skúšky na daný termín sprístupnené zaheslované PDF súbory – pre
každého odpovedajúceho samostatný súbor s individuálne upravenými zadaniami a bude
oznámený spôsob odomknutia súborov (potrebujete vedieť svoju školskú – pridelenú emailovú adresu). Každý účastník termínu skúšky si tak pod priamym dozorom skúšajúceho
otvorí súbor so svojimi zadaniami (nie je tlačiteľný ani editovateľný) a začne riešiť zadané
úlohy na prichystané odpoveďové hárky, pred tým však na hárku vyplní identifikačné údaje.
Čas na riešenie všetkých úloh je 30 min. Po uplynutí stanoveného času študent odfotí
mobilom oba odpoveďové hárky a okamžite ich zašle (stále je pritom pripojený online na
kameru) na e-mailovú adresu daniel.gurnak@uniba.sk. Až po potvrdení prevzatia

odpoveďových hárkov (v dostatočnej kvalite) skúšajúcim bude skúška ukončená a študent sa
odpojí. Výsledky skúšky, ako aj hodnotenie predmetu budú oznámené študentom e-mailom
a hodnotenie zapísané aj do AIS najneskôr do 48 hod. od vykonania skúšky.
Rozsah požadovaného učiva na skúšku zodpovedá podmienkam oznámeným na začiatku
semestra, vzhľadom na okolnosti a možnosti skúšania sa mení len forma preverovania týchto
vedomostí.

Termíny skúšok z Tematickej kartografie
ZS 2020/21
Podmienkou na zúčastnenie sa na skúške je mať úspešne absolvované (prípadne uznané)
cvičenia z tohto predmetu!!! (Zoznam dodá Dr. Cákoci).

Pondelok 18. 1. 2021 (od 8:00 do 10:00) riadny termín – prihlásiť/odhlásiť
sa najneskôr do piatka 15. 1. 2021 do 8:00; presný čas skúšky (pripojenia) bude určený podľa
počtu prihlásených (buď o 8:00 alebo o 9:00)

Pondelok 25. 1. 2021 (od 8:00 do 10:00) riadny/ 1. opravný termín –
prihlásiť/odhlásiť sa najneskôr do piatka 22. 1. 2021 do 8:00; presný čas skúšky (pripojenia)
bude určený podľa počtu prihlásených (buď o 8:00 alebo o 9:00)

Pondelok 8. 2. 2021 (od 8:00 do 10:00) posledný opravný termín –
prihlásiť/odhlásiť sa najneskôr do piatka 5. 2. 2021 do 8:00; presný čas skúšky (pripojenia)
bude určený podľa počtu prihlásených (buď o 8:00 alebo o 9:00)

V prípade hromadnej (skupinovej) pripomienky k stanoveným termínom (kolízia termínu s inou
už stanovenou skúškou a pod.) podanej vyučujúcemu do 16. 12. 2020 (vrátane) je možné
niektorý z termínov posunúť.

V Bratislave dňa 14. 12. 2020

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.

