Organizačné pravidlá
Slovenská banková asociácia so sídlom: Mýtna 48, 811 07 Bratislava (ďalej len ,,SBA"), informuje účastníka skúšky
o priebehu a organizačných pravidlách odbornej skúšky dištančnou formou.
Skúšku riadi člen skúšobnej komisie menovaný Národnou bankou Slovenska. Účastník je povinný dodržiavať
pokyny členov skúšobnej komisie a povinnosti stanovené v týchto Organizačných pravidlách. Za porušenie týchto
ustanovení je skúšobný komisár oprávnený napomenúť i vylúčiť účastníka zo skúšky. Dôvod vylúčenia bude
uvedený v zápise o skúške.
Účastník je počas skúšky povinný sa zdržať konania, ktoré nie je v súlade s procesom skúšania a na PC vykonávať
iba také operácie, ktoré bezprostredne súvisia s konaním odbornej skúšky. Je zakázané používať iné elektronické
zariadenia než tie, ktoré sú potrebné na výkon dištančnej formy skúšok.
Účastník skúšky nesmie počas skúšky:
▪
▪
▪

Používať akékoľvek pomôcky (poznámky, zošity, knihy, digitálne diáre, mobilné telefóny,
komunikačné zariadenia a pod.)
Ukázať svoj test, alebo jeho časť inej osobe, využívať pomoc od inej osoby
Komunikovať (žiadnou formou) počas skúšky s inou osobou ako je člen skúšobnej komisie

Vstupné technické požiadavky:
Na vykonanie skúšky dištančnou formou je potrebné aby účastník mal k dispozícii dve elektronické zariadenie
▪
▪

PC alebo notebook, zariadenie s Windows 10 (ďalej len PC)
Mobil, alebo tablet, zariadenie s kamerou (ďalej len mobil)

Príprava na skúšku:
Účastník je povinný minimálne deň pred samotnou skúškou nainštalovať na PC aplikáciu SBA DISKA podľa
pokynov, ktoré obdržal v pozvánke na skúšku. Súčasťou pokynov je aj postup overenia funkčnosti aplikácie na PC.
Informácia o správnom fungovaní aplikácie bude po otestovaní zobrazená priamo v záhlaví aplikácie SBA DISKA
a táto informácia je zaznamenaná aj na www.sbaeduca.sk.
Účastník je povinný mať minimálne deň pred samotnou skúškou na mobile nainštalovaný komunikačný softvér
na audiovizuálny prenos. Je potrebné postupovať, podľa pokynov, ktoré sú uvedené v pozvánke na termín.
Obe zariadenia PC a mobil, musí mať účastník počas celého priebehu skúšky neustále pripojené na internet
s dostatočnou kvalitou prenosu.
Účastník berie na vedomie, že tieto technické požiadavky na strane účastníka sú nevyhnutné a ich nesplnenie sa
považuje za prekážku vykonania skúšok na strane účastníka.
Všetky potrebné informácie a návody má účastník dostupné aj na web stránke www.sbaeduca.sk.

Prezentácia:
Účastníkovi je 15 min. pred skúškou zaslaný link na prihlásenie do komunikačného softvéru, kde bude prebiehať
monitorovanie skúšky prostredníctvom video chatu. Účastník je povinný byť dostupný 10 min. pred termínom
konania skúšky a mať zapnutý PC a na mobile sa prihlásiť do komunikačného softvéru. Na PC musí mať počas
skúšky zavreté všetky ostatné programy a nesmie mať pripojené ďalšie zobrazovacie zariadenie (druhý monitor,
projektor, TV ...). V uzavretej miestnosti, kde bude prebiehať skúška, musí byť účastník sám.
Skúšku riadi skúšobný komisár. Po uskutočnení spojenia cez video chat skúšobný komisár požiada účastníka
o súhlas a informuje účastníka o procese identifikácie.
Požiadanie o súhlas znamená súhlas s audiovizuálnym prenosom, ktorý je súčasťou odbornej skúšky. Organizátor
je oprávnený vyhotoviť audiovizuálny záznam v časti alebo v celom rozsahu skúšky. Súhlas sa vzťahuje na zber,
spracovanie a archiváciu záznamu.

Identifikácia znamená predloženie dokladu totožnosti, ktorým účastník preukazuje svoju totožnosť. Predloženie sa
uskutočňuje nasmerovaním dokladu na kameru mobilu, pričom detail musí byť dostatočný na overenie účastníka.
Následne na mobile účastník ukáže podľa pokynov skúšobného komisára obrazovku PC a pracovný priestor
(miestnosť). Potom účastník umiestni mobil tak, aby komisár videl účastníka skúšky pri práci s PC, na ktorom bude
prebiehať test.

Priebeh a vyhodnotenie odbornej skúšky
Skúška trvá max. 25 minút.
Čas bude počítať priamo aplikácia SBA DISKA, v ktorej prebieha skúška. Účastník si môže kontrolovať trvanie skúšky
na zobrazenej časomiere. Skúška bude pozostávať z 30 otázok, úspešný účastník musí správne zodpovedať
minimálne 24 otázok.

Skúška bude vykonávaná elektronicky.
Test sa spúšťa špeciálnym tlačidlom, a to až po vydaní pokynu na spustenie od člena skúšobnej komisie. Účastník si
môže otázky prechádzať a odpovedať v ľubovoľnom poradí. Svoje odpovede môže meniť, a to až do momentu
ukončenia testu. Ak účastník neukončí test do 25 minút, test mu po uplynutí tejto doby, automaticky ukončí
aplikácia.

Test vyhodnotí aplikácia automaticky po ukončení testu.
Výsledok sa zobrazí na obrazovke. Takto zobrazený výsledok je neoficiálny a právne nezáväzný, oficiálny výsledok
obdrží účastník elektronicky emailom po schválení skúšky. Úspešní uchádzači obdržia tiež Osvedčenie o skúške.

Účastník môže podať námietku k oficiálnemu výsledku skúšky.
Námietka sa podáva písomne do 20 dní odo dňa obdržania výsledku skúšky. Odpoveď na svoju námietku obdrží
účastník najneskôr do 15 dní odo dňa jej doručenia Slovenskej bankovej asociácii.

Opatrenia na zabezpečenie dohľadu skúšobn ej komisie
Aplikácia SBA DISKA sa zobrazí na celú plochu monitora a účastník nesmie počas skúšky opustiť aplikáciu.
Účastník si je vedomý a súhlasí s tým, že aplikácia SBA DISKA monitoruje činnosť užívateľa na PC, ako aj zoznam
aktivít a procesov bežiacich na pozadí PC počas priebehu skúšky. Tieto činnosti sa zapisujú do logu.
Pri opustení testu užívateľom počas skúšky (napr. prepnutie do inej aplikácie), aplikácia SBA DISKA môže spraviť
print screen monitora a uložiť ho ako grafický súbor.
Všetky takto získané informácie aplikácia SBA DISKA zapisuje do logu a môže ich posielať na server
www.sbaeduca.sk.

Prerušenie dátového spojenia
Vzhľadom na to, že skúška prebieha v online prostredí, môže vzniknúť problém pri prenose dát. K prerušeniu
spojenia môže prísť na
▪ PC a účastník nemôže pokračovať vo vypĺňaní testu
▪ Mobile, je prerušený audiovizuálny prenos priebehu skúšky
Podľa povahy, času vzniknutej situácie, dĺžky trvania prerušenia a iných okolnostiach rozhodne o ďalšom postupe
skúšobný komisár. Napr. ak k udalosti došlo na samotnom začiatku skúšky a prerušenie sa rýchlo obnovilo,
skúšobný komisár môže opätovne vygenerovať účastníkovi nový test. Predtým môže znova požiadať účastníka
o kontrolu miestnosti, identifikáciu a pod...
Opakované prerušenie spojenia (dva krát a viac) má za následok neschválenie skúšky a táto skutočnosť bude
uvedená v zápise skúšky.

Ak je príčina prerušenia u organizátora, účastníkovi bude umožnené vykonať skúšku v náhradnom termíne bez
úhrady poplatku za skúšku. Ak sú príčiny na strane účastníka, bude mu umožnené absolvovať skúšku v náhradnom
termíne za podmienok zaslania novej prihlášky a úhrady poplatku.
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Výkonná riaditeľka SBA

