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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty (ďalej len „FiF UK“) vydáva v súlade s čl. 3 ods. 2 
písm. c) Vnútorného predpisu č. 5/2019 Organizačný poriadok FiF UK a z dôvodu uvoľňovania všeobecne 
záväzných opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 nasledujúce opatrenie. 

(1) Opatrenie dekana č. 2/2020, ktorým sa mení harmonogram štúdia v akademickom roku 2019/2020 na FiF 
UK, sa mení nasledovne: vety v čl. 1 ods. 2 sa nahrádzajú vetou „Skúšky, na základe ktorých sa v skúškovom 
období hodnotí práca študentov v zapísaných kurzoch, sa v letnom semestri akademického roka 2019/2020 
realizujú dištančným spôsobom, pokiaľ skúšajúci nerozhodne inak“. 

(2) Opatrenie dekana č. 3/2020, ktorým sa upravujú podmienky zabezpečovania niektorých činností FiF UK, sa 
mení nasledovne: 

a) druhá a tretia veta v odseku 1 sa vypúšťajú, 

b) prvá a druhá veta v odseku 4 sa nahrádzajú vetou: „Služby Ústrednej knižnice FiF UK a čiastkových 
knižníc sú sprístupnené pre zamestnancov, študentov a ostatnú verejnosť bez obmedzení, pokiaľ 
riaditeľka Ústrednej knižnice FiF UK z prevádzkových dôvodov nerozhodne inak.“ 

c) odseky 5 a 6 sa vypúšťajú. 

(3) Opatrenie dekana č. 4/2020, ktorým sa určuje spôsob realizácie štátnych skúšok, obhajob záverečných prác 
a záverečných skúšok doplňujúceho pedagogického štúdia v akademickom roku 2019/2020 na FiF UK, sa 
mení nasledovne: 

a) prvá veta v čl. 1 ods. 1 sa nahrádza vetou: „Štátne skúšky, obhajoby záverečných prác na všetkých troch 
stupňoch štúdia vo všetkých študijných programoch realizovaných na FiF UK a záverečné skúšky 
doplňujúceho pedagogického štúdia (ďalej súhrnne len „skúšky“) sa v akademickom roku 2019/2020 do 
3. júla 2020 (vrátane) realizujú dištančnou formou, pokiaľ pretrvávajú dôvody na uplatňovanie postupov 
podľa § 108e zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o vysokých školách“), s výnimkou prípadu, keď študent požiada o realizáciu skúšky 
prezenčnou formou.“ 

b) v čl. 1 ods. 3 a v čl. 2 sa slovo „skúška“ (v príslušnom gramatickom tvare) nahrádza slovným spojením 
„skúška realizovaná dištančnou formou“ (v príslušnom gramatickom tvare), 

c) za článok 2 sa vkladá článok 3 v nasledujúcom znení: 

„Čl. 3 
Príprava a priebeh skúšky realizovanej prezenčnou formou 

(1) Študent predkladá záväznú písomnú žiadosť o skúšku prezenčnou formou vedúcemu katedry, 
na ktorej sa skúška uskutočňuje. 

(2) Študent je povinný poslať žiadosť emailom zo svojej fakultnej emailovej adresy najneskôr 3 
pracovné dni pred prvým dňom, v ktorom sa na katedre realizuje štátna skúška pre daný študijný 
program a stupeň štúdia, alebo najneskôr 10 pracovných dní pred dňom, v ktorom sa koná 
obhajoba jeho záverečnej práce, alebo najneskôr 3 pracovné dni pred dňom, v ktorom sa koná 
jeho záverečná skúška doplňujúceho pedagogického štúdia. Vedúci katedry včas podanej 
žiadosti vyhovie a skúšobná komisia určí študentovi termín skúšky prezenčnou formou. 

(3) Pred začiatkom skúšky študent odovzdá komisii čestné vyhlásenie o neexistencii príznakov 
vírusového infekčného ochorenia. Ak sa skúška pred tou istou komisiou koná počas niekoľkých 
dní, čestné vyhlásenie sa odovzdáva len raz. 

(4) Obsah skúšky realizovanej prezenčnou formou je totožný s obsahom skúšky realizovanej 
dištančnou formou.“ 

d) článok 3 sa prečísluje na článok 4. 

(4) Toto opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 

V Bratislave 5. júna 2020 

  ………………………………………… 
  prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 
  dekan FiF UK 


