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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 zimnom 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 zimnom semestri akademického roku 2020/2021 

(1) Podľa harmonogramu výučby sa výučba na fakulte v zimnom semestri akademického roku 2020/2021 začína 
21. septembra 2020 a končí 18. decembra 2020. 

(2) Od 21. septembra 2020 do 9. októbra 2020 sa výučba uskutočňuje nasledovne: 
a) pre študentov, ktorí sú v akademickom roku 2020/2021 zapísaní do prvého roku štúdia v bakalárskom 

stupni, sa vzdelávacie činnosti realizujú prezenčnou formou, 
b) pre ostatných študentov sa vzdelávacie činnosti realizujú dištančnou formou s možnou výnimkou 

predmetov, ktoré navštevujú študenti zapísaní do vyššieho ako prvého roku štúdia v bakalárskom stupni 
− a ktoré sú zamerané na výučbu praxe simultánneho tlmočenia alebo vyžadujú špeciálne technické 

zázemie dostupné len v priestoroch fakulty; pedagóg môže rozhodnúť o ich realizácii prezenčnou 
formou, a 

− a ktoré navštevujú aj študenti zapísaní do prvého roku štúdia v bakalárskom stupni, ak sú pre nich tieto 
predmety povinné alebo povinne voliteľné; v takom prípade sa postupuje podľa čl. 2 ods. 3. 

(3) O forme výučby od 12. októbra 2020 sa rozhodne podľa aktuálnej epidemiologickej situácie alebo nariadení, 
resp. odporúčaní relevantných orgánov štátnej správy. 

(4) Prezenčné vzdelávanie sa nahradí dištančným vzdelávaním, ak nastanú okolnosti špecifikované 
v usmerneniach relevantných orgánov štátnej správy.1 Nahradenie prezenčného vzdelávania dištančným 
vzdelávaním sa môže týkať celej fakulty alebo len vybraných študijných skupín alebo študijných programov. 

Čl. 2 
Prezenčné vzdelávanie 

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

(2) Na prezenčnom vzdelávaní sa môžu zúčastniť len pedagógovia a študenti, ktorí 
a) nevykazujú príznaky infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia 

COVID-19 (ide najmä o zvýšenú teplotu, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únavu, 
malátnosť, alebo stratu čuchu a chuti), nevzniká u nich lekárom vyhodnotené podozrenie na ochorenie 
COVID-19, nemajú nariadené absolvovanie PCR testu ani nebolo u nich potvrdené ochorenie COVID-19, 
ktoré v čase realizácie danej vzdelávacej činnosti nebolo vyliečené (vyliečenie treba doložiť negatívnymi 
PCR testami na ochorenie COVID-19), 

b) najmenej 14 dní pred konaním vzdelávacej činnosti neboli v rizikovej krajine a najmenej 14 dní pred 
konaním vzdelávacej činnosti neboli v rizikovej krajine ani žiadni členovia ich spoločnej domácnosti alebo 

c) ak v termíne podľa písmena b) boli v rizikovej krajine, tak absolvovali izoláciu v domácom prostredí 
ukončenú negatívnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID-19, pokiaľ išlo o krajinu mimo Európskej 
únie, resp. absolvovali desaťdňovú izoláciu v domácom prostredí bez príznakov ochorenia COVID-19 
alebo izoláciu v domácom prostredí ukončenú negatívnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID-
19, pokiaľ išlo o krajinu Európskej únie; a 

                                                           
1 Ide najmä o usmernenie „Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na vysokých školách pre 
akademický rok 2020/2021“ (https://www.minedu.sk/data/att/17109.pdf) vydané 26. augusta 2020, resp. o jeho aktualizovanú 
verziu; pozri aj https://www.minedu.sk/data/att/17110.pdf. 

https://www.minedu.sk/data/att/17109.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/17110.pdf
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d) ak v termíne podľa písmena b) bol v rizikovej krajine člen ich spoločnej domácnosti, tak absolvovali 
desaťdňovú izoláciu v domácom prostredí bez príznakov ochorenia COVID-19. 

(3) Na vzdelávacej činnosti uskutočňovanej prezenčnou formou sa môže zúčastniť aj študent zapísaný do iného 
ako prvého roku štúdia v bakalárskom stupni, pokiaľ si takýto predmet zapíše a dovoľuje mu to rozvrh;2 ak sa 
študent vyššieho ako prvého roku bakalárskeho štúdia zapíše na takýto predmet, ale nemôže sa ho zúčastniť, 
pedagóg mu umožní účasť dištančnou formou alebo mu určí činnosti, ktoré plnohodnotne nahrádzajú aktívnu 
účasť na vzdelávacej činnosti, alebo študent môže svoj študijný plán upraviť tak, aby túto vzdelávaciu činnosť 
absolvoval v inom semestri. 

(4) 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. Odborné a pedagogické praxe 
sa realizujú podľa pravidiel stanovených v harmonograme štúdia, ak to partnerské inštitúcie a platné opatrenia 
relevantných orgánov štátnej správy umožňujú; inak v prípade pedagogických praxí môže byť študentom 
uznaná aj časť praxe, rozbor vyučovacích hodín zaznamenaných vo forme videa alebo výučba vybraného 
kurzu na príslušnej katedre a v prípade odborných praxí sa odporúča uznanie časti zrealizovanej praxe, ich 
presun do letného semestra, prípadne iná náhradná forma. 

(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 zimného semestra akademického roku 2020/2021. 

(6) Každý pedagóg, ktorý realizuje vzdelávacie činnosti prezenčne, zodpovedá za to, aby boli počas nich 
dodržiavané všetky platné hygienické a protiepidemiologické opatrenia nariadené relevantnými orgánmi 
štátnej správy. 

(7) Ak sa pedagóg nemôže zúčastniť na prezenčnom vzdelávaní podľa odseku 2, so svojím priamym 
nadriadeným dohodne spôsob realizácie svojich vzdelávacích činností. Vzdelávacie činnosti tohto pedagóga 
sa až do preukázania neprítomnosti ochorenia COVID-19 realizujú buď dištančnou formou, ak to zdravotný 
stav pedagóga a rozvrh dovoľujú, alebo prezenčnou formou zastupovaním iným pedagógom, alebo inou 
vhodnou náhradnou činnosťou. 

Čl. 3 
Dištančné vzdelávanie 

(1) Dištančné vzdelávanie sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín pre zimný 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) 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. 

(4) 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). 

(5) 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. 
V prípade exkurzií a odborných a pedagogických praxí sa postupuje podľa čl. 2 ods. 4. 

(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. 

                                                           
2 Využitie tejto možnosti sa neodporúča, ak bezprostredne pred touto vzdelávacou činnosťou alebo po nej má študent podľa 
rozvrhu absolvovať vzdelávaciu činnosť realizovanú dištančnou formou. 
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(7) Každý účastník dištančného vzdelávania 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. 

(8) 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. 

(9) Všetky informácie o dištančnom vzdelávaní budú zverejňované a priebežne aktualizované na webovom sídle 
fakulty. 

Čl. 4 
Protiepidemiologické opatrenia 

(1) 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.3 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. 

(3) Ak pedagogický alebo iný zamestnanec fakulty má lekárom vyhodnotené podozrenie na ochorenie COVID-
19, má nariadené absolvovanie PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo bol pozitívne testovaný na 
ochorenie COVID-19, bezodkladne to oznámi fakulte prostredníctvom referátu personálnej práce a zároveň 
označí okruh osôb spomedzi zamestnancov a študentov fakulty, s ktorými bol v bezprostrednom kontakte od 
vzniku podozrenia. 

(4) Ak študent má lekárom vyhodnotené podozrenie na ochorenie COVID-19, má nariadené absolvovanie PCR 
testu na ochorenie COVID-19 alebo bol pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19, bezodkladne to oznámi 
fakulte prostredníctvom študijného oddelenia (svojej študijnej referentky) a zároveň označí okruh osôb 
spomedzi zamestnancov a študentov fakulty, s ktorými bol v bezprostrednom kontakte od vzniku podozrenia. 

(5) Na začiatku výučbovej časti zimného semestra akademického roku 2020/2021, najneskôr však v prvý deň 
príchodu do zamestnania počas výučbovej časti, vyplnia všetci zamestnanci fakulty zdravotný dotazník 
a vyhlásenie zamestnanca o cestovaní do zahraničia a účasti na hromadných podujatiach; táto povinnosť sa 
vzťahuje aj na všetkých doktorandov, ktorí v tomto semestri zabezpečujú pedagogickú činnosti. Dotazník 
bude včas distribuovaný zamestnancom a doktorandom fakulty. Vyplnený dotazník sa prostredníctvom 
sekretariátov jednotlivých pracovísk doručí na referát personálnej práce, kde sa zabezpečí jeho archivácia po 
dobu jedného mesiaca od uzavretia zberu. 

(6) Zamestnanci fakulty, ktorí sa po 1. septembri 2020 vrátia z rizikovej krajiny, sú povinní pri prvom vstupe do 
budovy fakulty po návrate do Slovenskej republiky preukázať buď potvrdenie o ostatnom prekročení štátnej 
hranice Slovenskej republiky, ktoré je staršie ako 10 dní, alebo absolvovanie izolácie v domácom prostredí 
ukončenej negatívnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID-19, pokiaľ sa vrátili z krajiny mimo 
Európskej únie, alebo preukázať absolvovanie desaťdňovej izolácie v domácom prostredí bez príznakov 

                                                           
3 V súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/5453/2020 vydaným 3. júla 2020 
(http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/03_07_final_opatrenia_ruska.pdf) a č. OLP/6848/2020 vydaným 28. augusta 2020 
(http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_opatrenia_ruska_01_09.pdf). 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/03_07_final_opatrenia_ruska.pdf
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_opatrenia_ruska_01_09.pdf


5 

ochorenia COVID-19, resp. absolvovanie izolácie v domácom prostredí ukončenej negatívnym výsledkom 
PCR testu na ochorenie COVID-19, pokiaľ sa vrátili z krajiny Európskej únie.4 Potvrdenie alebo jeho kópia sa 
odovzdáva na referáte personálnej práce. Splnením tejto požiadavky nie je dotknutá povinnosť splniť 
požiadavku podľa odseku 5. 

Čl. 5 
Záverečné ustanovenie 

Toto opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 
 

V Bratislave 4. septembra 2020 
  ………………………………………… 
  prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 
  dekan FiF UK 

                                                           
4 V súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/6850/2020 vydaným 28. augusta 2020 
(http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_01_09_2020.pdf). 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_01_09_2020.pdf

