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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty (ďalej len „fakulta“), vydáva opatrenie, ktorým sa 
vzhľadom na pretrvávajúce šírenie ochorenia COVID-19 upravuje organizácia výučbovej časti v letnom semestri 
akademického roku 2020/2021, špecifikuje sa spôsob výučby a určujú sa niektoré povinnosti osôb, ktoré sa 
zúčastňujú na vzdelávacích činnostiach. 

Čl. 1 
Organizácia výučby v letnom semestri akademického roku 2020/2021 

(1) Podľa harmonogramu výučby sa výučba na fakulte v letnom semestri akademického roku 2020/2021 začína 
15. februára 2021 a končí 14. mája 2021. 

(2) Výučba v letnom semestri 2020/2021 prebieha dištančne; o zmene formy výučby sa rozhodne podľa aktuálnej 
epidemiologickej situácie alebo nariadení, resp. odporúčaní relevantných orgánov štátnej správy. 

Čl. 2 
Dištančné vzdelávanie 

(1) Dištančné vzdelávanie sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín pre letný semester akademického roku 
2020/2021. 

(2) Prednášky, semináre a cvičenia sa v dištančnom vzdelávaní realizujú prostredníctvom aplikácie MS Teams, 
do ktorej sa každý pedagóg a študent prihlasuje prostredníctvom svojho fakultného užívateľského konta. 

(3) O spôsobe realizácie vzdelávacích činností, ktoré nie sú uvedené v odseku 2, rozhodne pedagóg podľa 
vlastného uváženia, a to tak, aby predpokladané výsledky týchto vzdelávacích činností boli dosiahnuté.  

(4) Pedagóg môže využívať aj iné spôsoby dištančného vzdelávania – napríklad zadávanie úloh študentom 
prostredníctvom emailu alebo predpisovanie povinnej alebo odporúčanej literatúry na individuálne štúdium – 
no tie nenahrádzajú prednášky, semináre alebo cvičenia realizované prostredníctvom aplikácie MS Teams, 
môžu ich iba dopĺňať. 

(5) Pedagóg je povinný dôsledne viesť písomnú evidenciu prítomných študentov pre každú jednu realizovanú 
vzdelávaciu činnosť a je povinný túto evidenciu archivovať po dobu aspoň jedného mesiaca od ukončenia 
výučbovej časti letného semestra akademického roku 2020/2021. 

(6) Študent je povinný preukázať svoju účasť na vzdelávacej činnosti prostredníctvom vhodnej audiovizuálnej 
techniky (webkamera, mikrofón) na začiatku tejto činnosti a priebežne počas jej trvania kedykoľvek na výzvu 
pedagóga. Nesplnenie tejto povinnosti môže pedagóg vyhodnotiť ako neúčasť na vzdelávacej činnosti.  

(7) Dištančné vzdelávanie môže pedagóg uskutočňovať v priestoroch fakulty (v pracovni alebo v učebni, ktorá je 
v rozvrhu vyhradená pre danú vzdelávaciu činnosť) alebo v iných vhodných priestoroch (napríklad doma), 
s výnimkou obdobia, v ktorom relevantné orgány štátnej správy určia, že zamestnávateľ má umožniť 
zamestnancovi výkon práce z domu, pokiaľ jeho prítomnosť na pracovisku nie je nevyhnutná (ďalej len 
„obdobie lockdownu“). Počas obdobia lockdownu pedagóg vykonáva pedagogickú činnosť výlučne z domu.  

(8) Počas obdobia lockdownu môže dekan fakulty udeliť výnimky pre tých vyučujúcich, ktorí v domácom prostredí 
preukázateľne nemajú dostatočné technické zabezpečenie na výučbu. Výnimky dekan udeľuje v písomnej 
forme na základe žiadosti pedagóga.  

(9) Každý študent je povinný zabezpečiť si vhodné technické podmienky na to, aby sa ho mohol plnohodnotne 
zúčastňovať. V prípade vážnych a pretrvávajúcich technických prekážok môže študent kontaktovať študijného 
poradcu na katedre. 

(10) Vedúci katedry je zodpovedný za kontrolu dištančného vzdelávania na katedre a jeho kvalitu. Pedagóg je 
povinný informovať o spôsobe realizácie dištančného vzdelávania vo svojich predmetoch priameho 
nadriadeného. O priebehu dištančného vzdelávania na katedre a používaných prostriedkoch a metódach 
vedúci katedry informuje na základe výzvy prodekanku pre bakalárske a magisterské štúdium, ak ide o 
vzdelávanie na bakalárskom a magisterskom stupni, a prodekana pre vedecký výskum a doktorandské 
štúdium, ak ide o vzdelávanie na doktorandskom stupni. 
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(11) Všetky informácie o dištančnom vzdelávaní budú zverejňované a priebežne aktualizované na webovom sídle 
fakulty. 

Čl. 3  
Pedagogické a odborné praxe 

(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.  

(2) Nerealizované exkurzie a praxe zo zimného semestra akademického roku 2020/2021 je možné realizovať 
v letnom semestri akademického roku 2020/2021. Presun exkurzie alebo praxe zabezpečí na žiadosť 
pedagóga študijné oddelenie. 

(3) 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 praxou. Presné podmienky určuje tabuľka, ktorá je súčasťou tohto opatrenia ako 
príloha 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. 

(4) Koordinátori pedagogických praxí sú povinní v pravidelných časových intervaloch informovať prodekanku pre 
bakalárske a magisterské štúdium o forme a dĺžke praxe každého študenta prostredníctvom dokumentu v MS 
TEAMS v tíme Koordinátori pedagogických praxí. 

Čl. 4 
Protiepidemiologické opatrenia 

(1) Okrem obdobia lockdownu je vstup do vnútorných priestorov fakulty je pre zamestnancov, študentov a ďalšie 
osoby povolený bez obmedzení, avšak odporúča sa, aby sa v nich zdržiavali len počas doby nevyhnutnej na 
uskutočnenie pracovných alebo študijných povinností. Návšteva oddelení a referátov dekanátu fakulty je 
povolená len z dôvodu vybavovania pracovnej alebo študijnej agendy a na čas nevyhnutný na jej vybavenie. 

(2) Všetci zamestnanci, študenti a ďalšie osoby, ktoré sa zdržiavajú vo vnútorných priestoroch fakulty, sú povinní 
počas celej doby mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šálom, štítom a pod.; táto podmienka sa netýka 
osôb, ktoré sa v pracovni nachádzajú bez prítomnosti inej osoby alebo ktorým výnimka vyplýva z nariadení 
Úradu verejného zdravotníctva SR. Všetkým osobám vo vnútorných priestoroch fakulty sa odporúča 
dodržiavať vzájomný odstup 2 metre, dbať na zvýšenú hygienu (napríklad využívať dávkovače dezinfekcie 
rozmiestnené vo vnútorných priestoroch fakulty) a dodržiavať ďalšie platné nariadenia vydané v súvislosti s 
ochorením COVID-19. 

Čl. 5 
Záverečné ustanovenie 

Toto opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 
 

V Bratislave 29. januára 2021 
  ………………………………………… 
  prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 
  dekan FiF UK 
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Príloha 1   
Odporúčaný scenár a akceptovateľný počet hodín pedagogickej praxe 

(1) Pri pedagogických praxiach sa odporúča postupovať podľa uvedeného scenára (tab. 2) od bodu 1 po bod 4.  
(2) Počet akceptovateľných hodín je uvedený v 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 
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