
 
 

 

INFORMÁCIE K ZAČIATKU LS 2020/2021 (TERMÍNY) 

✓ harmonogram výučby: 

Výučba v LS 15. 2. – 14. 5. 2021 

Hospitačná pedagogická prax (3. rok Bc. štúdia UAP) febr. – apr. 2021 

Priebežná pedagogická prax (1. rok Mgr. štúdia UAP) febr. – apr. 2021 

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia) 10. 5. – 14. 5. 2021 

Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Mgr. 
štúdia končiacich štúdium) 

12. 4. – 16. 4. 2021 

Skúškové obdobie LS 17. 5. – 30. 6. 2021 

Hlavné prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2021 

  

✓ harmonogram štátnych skúšok a záverečných skúšok DPŠ: 

Letný termín 2021 17. 5. – 11. 6. 2021 

   Termín odovzdania záverečnej práce 23. 4. 2021 do 15:00 hod. 

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e 19. 4. – 23. 4. 2021 

Jesenný termín 2021 16. 8. – 31. 8. 2021 

   Termín odovzdania záverečnej práce 25. 6. 2021 do 15:00 hod. 

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e 28. 6. – 2. 7. 2021 

  

JEDNORAZOVÉ ŠTIPENDIUM 

 
✓ do 28. 2. 2021 je možné podať si žiadosť o jednorazové štipendium 
✓ štipendium môže byť priznané za vynikajúce výsledky v odbornej, vedeckej, výskumnej, umeleckej 

alebo športovej činnosti v roku 2020; študentovi, ktorého počas štúdia postihla obzvlášť nepriaznivá 
sociálna situácia alebo študentovi s ťažkým zdravotným postihnutím s prihliadnutím na jeho špecifické 
potreby a sociálnu situáciu 

✓ k žiadosti je potrebné dodať aj odporúčanie vedúceho katedry  
✓ žiadosti + odporúčania sa môžu podávať elektronicky s oskenovaným podpisom na adresu: 

martin.cicilla@uniba.sk 
✓ viac informácií a formulár žiadosti 

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE  

✓ Výučba prebieha dištančne, viac v Opatrení dekana (OD 3/2021)  

✓ Pedagogické, odborné praxe a exkurzie prebiehajú podľa scenára v OD 3/2021:  

o (1) Exkurzie zaradené do študijného plánu sa môžu uskutočniť, ak to platné opatrenia 

relevantných orgánov štátnej správy umožňujú; inak je možné zápis exkurzie ako predmetu 

zrušiť. Nerealizované exkurzie a praxe zo zimného semestra akademického roku 2020/2021 je 

možné realizovať v letnom semestri akademického roku 2020/2021.  

o (2) Odborné a pedagogické praxe sa realizujú podľa pravidiel stanovených v harmonograme 

štúdia, pričom dištančná a prezenčná forma sa považujú za rovnocenné. V prípade 

neuskutočnenia celej dĺžky pedagogickej praxe v inštitúcii na to určenej môže byť študentom 

uznaná aj časť praxe, rozbor vyučovacích hodín zaznamenaných vo forme videa, výučba 

vybraného kurzu na príslušnej katedre alebo účasť na webinári súvisiacom s pedagogickou 

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/stipendia/jednorazove-stipendium/
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/od_3_2021.pdf
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/od_3_2021.pdf


 
 

 

praxou. Presné podmienky určuje tabuľka 1. V prípade neuskutočnenia celej dĺžky odbornej 

praxe v inštitúcii na to určenej sa tiež odporúča uznanie časti zrealizovanej praxe, iná náhradná 

forma, príp. jej presun do nasledujúceho akademického roka, ak nejde študenta zapísaného do 

posledného roku štúdia.  

 

✓ Tab. 1 

Tab. 1  Akceptovateľný počet hodín pedagogickej praxe 
 

DRUH PRAXE IDEÁLNE RIEŠENIE 
(POČET HODÍN) 

MINIMUM 1 MINIMUM 2 

hospitačná 5 hod. v cvičnej škole 5 hod. v cvičnej škole  
 
alebo 
 
3 hod.  v cvičnej škole + 
2 doplniť zo scenára 2-4 

5 hod.  - scenár 2-4 

priebežná 10 hod. v cvičnej škole 7 hod. v cvičnej škole 
 
alebo  
 
5 hod. v cvičnej škole + 
2 doplniť zo scenára 2-4 

7 hod.  - scenár 2-4 

 
 
Tab. 2 Odporúčaný scenár pedagogickej praxe 
 

1. prezenčná / dištančná prax na SŠ / 2. stupni ZŠ  
v BA / mimo BA 

pokiaľ sa dá, uprednostňujeme tento scenár ako č. 1. 

2. simulované triedy na FiF UK ak nie je možné zrealizovať bod 1, príp. ako doplnok do 
minima hodín 

3. rozbor videohodín ak nie je možné zrealizovať bod 1, príp. ako doplnok do 
minima hodín 

4. webináre ak nie je možné zrealizovať bod 1, príp. ako doplnok do 
minima hodín hodín 

 

✓ Študent sa môže v AISe prihlásiť na každú časť štátnej skúšky samostatne (aj na obhajobu). Prvý 

termín je riadny, ďalšie dva opravné.  

✓ Záverečné práce sa odovzdávajú počas trvania mimoriadnej situácie len v e-verzii; o odovzdávaní 

licenčných zmlúv budeme informovať.   

✓ Knihy do knižnice je potrebné vrátiť po štátniciach, najneskôr po termíne, ktorý bude určený 

 

DÔLEŽITÉ WEBSTRÁNKY 

✓ ŠTÁTNE SKÚŠKY 

✓ ZÁVEREČNÉ PRÁCE 

✓ ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY DPŠ 

✓ ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA (podľa katedier) 

 

https://fphil.uniba.sk/index.php?id=18984
https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/zaverecne-prace/
https://fphil.uniba.sk/studium/student/doplnujuce-pedagogicke-studium/zaverecna-skuska/
https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

