
 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K ZAČIATKU ZIMNÉHO SEMESTRA 2020-2021 

 

OPATRENIA COVID-19 

• je potrebné vyplniť dotazník! (len elektronicky) 
• Pozitivita / podozrenie na COVID-19 indikované lekárom: študenti informujú e-

mailom alebo telefonicky svoje študijné referentky; ak bývajú na internáte, tak aj 
ubytovacie oddelenie. 

• Opatrenie dekana 7/2020 
• Manuál pre študentov k MS Teams 
• nutná aj funkčná kamera a mikrofón (dištančná výučba; viac v opatrení dekana) 
• Sledujte rozvrh, je možná zmena miestností! 
• webová stránka ku COVID-19   - hlavný banner 
• Ak máte prezenčnú výučbu na fakulte a pred alebo po nej online hodinu, čiže 

nestihnete presun na internát alebo domov: 
a) na Gondovej môžete využiť chodby, átrium, oddychovú miestnosť a pod.– online je 
možné pripojiť sa tam, 
b) treba dodržiavať stanovený odstup 2 m, rúško a max. 50 študentov v miestnosti, 
c) v prípade, že nebude možné využiť uvedené priestory z dôvodu preplnenia, 
obrátite sa na p. tajomníka alebo vrátnika, ktorí Vám otvoria voľnú učebňu, tajomník: 
Mgr. Radoslav Števčík 
E-mail: radoslav.stevcik(at)uniba.sk 
Telefón: + 421 2 9013 1332 
Miestnosť: G134 (budova na Gondovej, 1. poschodie) 
d) na Múzejnej otvorenie učební nevieme zabezpečiť, je nutné prísť na Gondovu. 
 
 
 

 

https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?response_mode=form_post&response_type=id_token+code&scope=openid&msafed=0&nonce=7623f4ff-096a-4d32-b2e2-7dbeafe735e2.637360077965503087&state=https%3a%2f%2fforms.office.com%2fPages%2fResponsePage.aspx%3fid%3djUcxznpu50yGcKW51RiE-ep-0G8XQsBNu1dw29cVc81UQU8yTUlRSUZYOEVPUkFMMVc2QUhHNzZLTS4u&client_id=c9a559d2-7aab-4f13-a6ed-e7e9c52aec87&redirect_uri=https%3a%2f%2fforms.office.com%2fauth%2fsignin
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/od_7_2020.pdf
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/aktuality/2020/9/Manual_MS_Teams_studenti.pdf
https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/covid-19-a-distancna-vyucba-na-fif-uk/


 

 

ŠTÚDIUM  

Výučba v zimnom semestri sa začína 21. 9. 2020 o 12. 35  hod. 

Slávnostné otvorenie akademického roka 2020/2021 zrušené 
Výučba v ZS 21. 9. – 18. 12. 2020 
Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia) 14. 12. – 18. 12. 2020 
Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP) 21. 9. – 23. 10. 2020 
Skúškové obdobie ZS 4. 1. – 12. 2. 2021 

Celý harmonogram 

ŠTÁTNE SKÚŠKY  

 

Zimný termín 2021 11. 1. – 29. 1. 2021 
Termín odovzdania záverečnej práce 4. 12. 2020 do 15:00 hod. 

  

SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA                                          

Slávnostné podujatia sú nateraz neodporúčané.  

ZÁVEREČNÉ PRÁCE  

Termín odovzdania (pre tých, ktorí pôjdu na zimný termín ŠS): 4. 12. 2020, 15:00 hod. 
Forma: 1 tlačený zviazaný exemplár na katedre; v prípade pretrvávania mimoriadnej 
situácie len elektronicky (informácia bude včas zverejnená) 
Skriptá: Písanie a obhajoba záverečných prác 
 
K dispozícii je celofakultný predmet v LS Základy akademického písania: FiF.KKIV/A-
bo-IS-001/19 
 

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/
https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/zaverecne-prace/
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/studium/student/bakalar_magister/Pisanie_a_obhajoba_zaverecnych_prac.pdf


 

 

ZÁPIS PREDMETOV V  AISE 

- zmeny do 2. októbra 2020, 23:59 hod. 

- v prípade zmien je potrebné predmet 
odpísať nielen z rozvrhu, ale aj zo 
zápisného listu! 

PRÍRUČKA PRE PRVÁKOV  

 

ŠTIPENDIÁ  

 

DPŠ (DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM)   

 

PEDAGOGICKÉ PRAXE 

Presné inštrukcie k realizácii súvislej pedagogickej praxe poskytnú študentom 
koordinátori praxí na jednotlivých katedrách. 

PREKLADATEĽSKÁ PRAX  

 

EXKURZIE  

Exkurzie v ZS je zatiaľ možné si zapísať. V prípade, že nebude možné ich zrealizovať, 
tieto kurzy Vám budú z AISu odpísané. 
 

  

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/studium/student/Prirucka_pre_prvakov_2020.pdf
https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/stipendia/
https://fphil.uniba.sk/studium/student/doplnujuce-pedagogicke-studium/
https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/pedagogicke-praxe/
https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/prekladatelska-prax/


 

 

RÔZNE 

-  pri komunikácii je nevyhnutné používať univerzitné mailové kontá, vzhľadom na 
znenie Vnútorného predpisu 6/2009, čl. 4, ods. 6 „Pracoviská fakulty nekomunikujú 
so študentmi prostredníctvom ich súkromných e-mailových účtov.“ 
- odporúčame sledovať stránku ŠTÚDIUM (sú tu študijní poradcovia, študijné plány 
programov, kontakty, školné, štipendiá atď.) 

- v prípade riešenia študijných problémov (výučba, 
rozvrh a pod.) sú na katedrách okrem vyučujúcich 
jednotlivých predmetov k dispozícii študijní 
poradcovia, odporúčame obrátiť sa na poradcov, 
až potom na študijné referentky – v závislosti od 
problému 
- pri návšteve študijného oddelenia je nutné dodržiavať úradné hodiny. 
 

NOVÝ ŠTUDIJNÝ PORIADOK 

ZMENY VYPLÝVAJÚCE Z  NOVÉHO ŠTUDIJNÉHO PORIADKU  

 

Oblasť Nový Študijný poriadok FiF UK 

záverečná práca 1 exemplár záverečnej práce (VP UK č. 7/2018) 

prerušenie štúdia Čl. 20 

Štúdium študijného programu možno študentovi prerušiť na základe jeho písomnej žiadosti, spravidla na 
ucelenú časť štúdia (semester, akademický rok).  

Ak sú dôvodom prerušenia vážne zdravotné dôvody, materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka, štúdium 
možno prerušiť najviac na tri roky. 

Ak má študent štúdium prerušené viackrát, nesmie celková doba prerušenia štúdia kumulatívne presiahnuť tri 
roky. 

  

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/
https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/
https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/
https://fphil.uniba.sk/studium/student/
https://fphil.uniba.sk/studium/student/
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf


 

 

štúdium podľa 
individuálneho 
harmonogramu 

Čl. 9 

Na základe písomnej žiadosti môže dekan povoliť študentovi v danom akademickom roku štúdium podľa 
individuálneho harmonogramu štúdia, ak 

a) ide o mimoriadne talentovaného študenta s výbornými študijnými výsledkami, 

b) ide o študenta so špecifickými potrebami, pričom sa berie ohľad na druh a rozsah špecifických   
potrieb študenta, 

c) má študent dlhotrvajúce zdravotné problémy, 

d) je študentom, ktorý si plní odborné, umelecké alebo športové reprezentačné povinnosti, 

e) študent sa trvalo stará o vlastné alebo osvojené dieťa vo veku do šesť rokov alebo je na materskej 
dovolenke, 

f) ide o študenta vyslaného fakultou v rámci akademickej mobility alebo 

g) ide o dôvody hodné osobitného zreteľa. 

zmiernenie tvrdosti ŠP Čl. 41 

Dekan môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa na základe písomnej žiadosti študenta 
a) udeliť výnimku z termínov fakultného harmonogramu štúdia, 
b) udeliť výnimku z kontrolných etáp štúdia, 
c) udeliť výnimku z maximálnej dĺžky prerušenia štúdia, 
d) umožniť prerušenie štúdia v prípade, ak študent nemá splnené podmienky kontrolnej etapy štúdia 

alebo 
e) odpustiť zmeškanie lehoty podľa tohto študijného poriadku. 

kontrolné etapy štúdia 

 

Príl. 1 - príklad: 

 

A. Bakalárske študijné programy so štandardnou dĺžkou štúdia tri roky: 

 

na konci prvého semestra 15 kreditov 

na konci prvého roku štúdia 40 kreditov 

na konci druhého roku štúdia 80 kreditov 

na konci tretieho roku štúdia 120 kreditov 

na konci štvrtého roku štúdia 160 kreditov 

na konci piateho roku štúdia 180 kreditov 

 

ospravedlňovanie 
neúčasti na výučbe 

Čl. 4 

Pri preukazovaní dôvodov neúčasti nesmú byť porušené ustanovenia o ochrane osobných údajov a ustanovenia 
o ochrane osobnosti podľa osobitných predpisov. Študent môže doklady o neúčasti buď preukázať vyučujúcemu 
alebo odovzdať svojej študijnej referentke, ktorá následne informuje katedry o dôvodoch neúčasti študenta na 
výučbe v súlade s ochranou osobných údajov a ustanoveniami o ochrane osobnosti podľa osobitných predpisov. 

  

..., ktoré študent preukáže príslušnými dokladmi v prípade, že to vyučujúci vyžaduje. Počet akceptovateľných 
absencií a povinnosť predloženia dokladov o neúčasti na výučbe zverejní vyučujúci na začiatku výučbovej časti 
semestra v informačnom liste predmetu. V prípade, že predmet vyučujú viacerí vyučujúci, musia byť podmienky 
uznania absencií rovnaké.  



 

 

 

štátna skúška Čl. 15 

Štátna skúška sa považuje za predmet študijného programu. Štátna skúška môže pozostávať zo súčastí; súčasti 
štátnej skúšky sa nepovažujú za predmety študijného programu a nepriraďujú sa im kredity. 

 

Vysvetlenie:  

- doterajšie predmety ŠS sú považované za samostatnú ŠS 

- študent sa môže prihlásiť na každú štátnu skúšku samostatne (aj bez odovzdania práce -  okrem obhajoby) 

- prvý termín, na ktorý sa prihlási, je riadny termín 

- ďalšie termíny sú opravné 

- na opravné termíny sa študent prihlási v príslušnom akademickom roku alebo v nasledujúcich akademických 
rokoch, pričom nesmie presiahnuť štandardnú dĺžku štúdia o viac ako 2 roky 

prihlasovanie na štátnu 
skúšku 

Čl. 15 

prostredníctvom akademického informačného systému 
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