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V súlade s ustanovením čl. 17 ods. 6 vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok UK, 

s prihliadnutím na mimoriadnu situáciu spôsobenú globálnou pandémiou ochorenia COVID – 19 a po 
prerokovaní v Kolégiu rektora UK (s konsenzuálnym súhlasom dekanov) vydal rektor UK metodické 
usmernenie dekanom pre aktualizáciu harmonogramu štúdia pre letný semester akademického roku 
2019/2020. Jeho nosnou koncepčnou líniou je jasne vymedziť podmienky administrácie štúdia (pre 
upokojenie akademickej obce) v ťažko predvídateľnej spoločenskej situácii plne v intenciách jej 
dištančnej metódy (vo všetkých rovinách, vrátane výučby a štátnych skúšok), pričom výlučne 
v prípade oficiálneho usmernenia rektora UK po normalizácii zdravotnej situácie v krajine nemožno 
vylúčiť návrat k metóde prezenčnej.  

Tento harmonogram je reflexiou krízovej a špecifickej situácie. Apeluje na vzájomné 
pochopenie členov akademickej obce, maximálnu veľkorysosť pedagógov ku obmedzeným 
možnostiam študentov pri vzdelávaní a toleranciu študentov k limitujúcim podmienkam fakultného 
prostredia (vrátane experimentálneho) a jeho pedagogickej obce. Panika, neobjektívnosť a egoizmus 
sú v tejto špecifickej a pre všetkých zúčastnených nepríjemnej situácii absolútne neželané (a tak je to 
v akademickom prostredí minimálne v celej Európe).  

Napriek pomerne ostrému (a naprieč UK zjednotenému) vymedzeniu špecifík organizácie 
štúdia je jej esenciálnou súčasťou pragmatický nadhľad garantov štúdia, katedier či odborných sekcií 
a následne živá komunikácia so študentskou obcou. Vedenie PriF UK je v plnej pohotovosti byť 
nápomocné pri akýchkoľvek problémoch a nedorozumeniach. Rovnako je plne k dispozícii pri 
technickom a metodickom zázemí realizácie dištančného vzdelávania. 

 
Výučba (pre všetky ročníky) 
Výučba v letnom semestri (vrátane cvičení, terénnych prác, odbornej a pedagogickej praxe) prebieha 
do 29. mája 2020 výlučne dištančnou metódou. Vyžaduje si efektívnu komunikáciu medzi 
pedagogickou a študentskou obcou. Presnú metódu dištančnej výučby zvolí konkrétny pedagóg na 
základe svojich možnosti a najlepšieho presvedčenia a v prípade akýchkoľvek problémov kontaktuje 
on alebo študenti príslušného vedúceho katedry. Vedúci katedry dohliada, riadi a koordinuje kvalitnú 
dištančnú výučbu na svojom pracovisku. Spolu s garantom hľadá aj na fórach odbornej sekcie 
optimálnu podobu vzdelávania. Študenti (v súlade s platným Študijným poriadkom) si môžu 
individuálne preniesť predmety, ktorých výučba je v takto definovaných podmienkach príliš 
problematická (napr. terénne cvičenia, laboratórne cvičenia), do vyššieho ročníka. Rovnako 
pedagógovia (po odsúhlasení príslušnou odbornou sekciou a Vedením PriF UK)** môžu výnimočne 
navrhnúť presun celého predmetu do vyššieho ročníka. 
 
Skúškové obdobie 
Skúškové obdobie prebieha dištančnou metódou* pre študentov 1. a 2. ročníka bakalárskeho štúdia 
a 1. ročníka magisterského štúdia v čase od 1. do 26. júna 2020 a od 17. do 31. augusta 2020, 
v oboch čiastkových etapách pre riadne aj opravné termíny. Skúšajúci, plne objektívne, prihliadajú na 
špecifiká dištančnej výučby a prispôsobujú examináciu reálnym možnostiam študentov. Študentom 
3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka magisterského štúdia trvá skúškové obdobie od 1. do 26. 
júna 2020. Napriek usmerneniu rektora UK, že v prípade krízovou situáciou odôvodneného 
prekročenia štandardnej štúdia bude študentom školné odpustené, má táto alternatíva ostať len 
krajným a výnimočným riešením. 
 
Administrácia obhajob záverečných prác a štátnych skúšok 
Riadny termín odovzdania bakalárskych a diplomových záverečných prác je do 31. mája 2020, pričom 
práce sa odovzdávajú výlučne v elektronickej podobe**. V tejto súvislosti vyjadruje dekan fakulty 
dôrazný apel a úprimnú prosbu na vedúcich záverečných prác, aby vzhľadom na aktuálnu krízovú 
situáciu výnimočne upravili ciele, zadanie, koncepciu i obsah záverečnej práce tak, aby ju študenti 
dokázali objektívne vypracovať v súlade s doteraz získanými výsledkami, pokojne s vyšším dôrazom 
na teoretické aspekty samotného spisu. Termín prihlásenia sa na štátne skúšky je do 31. mája 2020. 
Obhajoby záverečných prác (bakalárskych a diplomových) a štátne skúšky prebehnú od 15. do 26. 
júna 2020 výlučne dištančnou metódou* **, pričom sa odporúča neoddeľovať termíny obhajoby 



záverečnej práce a štátnej skúšky. Študenti magisterského štúdia však môžu výlučne po dohode 
s vedúcim diplomovej práce a vedúcim pracoviska využiť aj augustový termín obhajoby záverečnej 
práce a štátnych skúšok ako riadny termín. Pre augustový termín obhajoby diplomovej práce a štátnej 
skúšky magisterského štúdia, ktorý bude stanovený v období od 17. do 31. augusta 2020 výlučne 
dištančnou metódou* **, je termín odovzdania diplomovej práce a prihlásenia sa na štátne skúšky do 
27. júla 2020. Augustový termín obhajoby diplomovej práce a štátnej skúšky je zároveň opravným 
termínom výlučne pre študentov magisterského štúdia, ktorí boli neúspešní počas júnového riadneho 
termínu. 
 
Prijímacie pohovory na magisterské štúdium 
Prebehne dňa 1. júla 2020. 
 
Študentská vedecká konferencia 
sa presúva do jesenného obdobia a jej presný termín bude včas oznámený. 
 

 
Špecifikácie organizácie doktorandského štúdia** 
 
Prijímacie pohovory na doktorandské štúdium 
Uskutočnia sa dňa 24. júna 2020 (pôvodný termín) výlučne dištančnou metódou* online pohovoru 
prostredníctvom niektorej z voľne dostupných online aplikácií. Slovenskí uchádzači, ktorí ešte nemajú 
ukončené magisterské štúdium, sa môžu na doktorandské štúdium prihlásiť a v prípade úspešného 
absolvovania prijímacieho pohovoru budú prijatí podmienečne. 
 
Bežná administrácia doktorandského štúdia 
Študijná časť doktorandského štúdia prebieha dištančnou metódou*. Zapisovanie 
hodnotení predmetov študijnej časti DŠ do AIS sa vykoná v období od 1. júna 2020 do 27.augusta 
2020. 
 
Dizertačná skúška 
Prihlásenie sa doktorandov v externej forme štúdia s nástupom na štúdium v AR 2017/2018  na 
dizertačnú skúšku prebehne do 31. 8. 2020 (pôvodný termín)*. Písomná práca k dizertačnej skúške sa 
odovzdáva výlučne v elektronickej podobe. Dizertačné skúšky doktorandov v dennej forme štúdia 
prebehnú v období 1. júna – 27. augusta 2020 dištančnou metódou*.  
 
Odovzdávanie a obhajoba dizertačných prác 
Termíny na odovzdanie žiadostí o vykonanie obhajoby dizertačnej práce a samotnej dizertačnej práce 
v elektronickej podobe do systému AIS zostáva nezmenený, do 15. júna 2020. Podrobný postup 
administrácie dištančnou metódou bude zverejnený na webe PriF UK v časti venovanej 
doktorandskému štúdiu. Jednotlivé administratívne úkony, ktoré vedú k obhajobe dizertačných prác, 
sa budú realizovať výlučne dištančnou metódou v pôvodných termínoch**.   
 

 
 
 
*Organizácia štúdia prebieha plne v intenciách jej dištančnej metódy, pričom výlučne v prípade oficiálneho 
usmernenia rektora UK a dekana PriF UK v rámci normalizácie akademického života nemožno vylúčiť návrat 
k metóde prezenčnej.  
 
**Budú pripravené ďalšie usmernenia na administráciu. 
 


