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Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej  len  
„FSEV UK”)  vydáva v súlade s čl. 13  ods. 3 a 6 vnútorného predpisu č. 1/2011 Organizačný 
poriadok  FSEV UK v znení neskorších dodatkov tento Príkaz dekanky č. 1/2020 Opatrenia FSEV 
UK na zabezpečenie pedagogického procesu v období mimoriadnej situácie v záujme 
predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení (ďalej len „príkaz dekanky“). 

 
Článok 1 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
 
1.1. Pedagogický proces počas trvania mimoriadnej situácie je zabezpečovaný v elektronickej 

podobe, dištančnou formou v kombinácii so samoštúdiom. Rozsah priamej pedagogickej 
činnosti musí byť zabezpečený v súlade s príslušnou časovou dotáciu vyučovaného kurzu.  

1.2. V prípade pretrvávania mimoriadnej situácie a neobnovenia kontaktnej výučby, sa aplikujú 
variantné možnosti v nadväznosti na dĺžku trvania mimoriadnej situácie, podľa článku 2 
tohto príkazu dekanky.  

 
Článok 2  

USTANOVENIA K HARMONOGRAMU ŠTÚDIA 2019/2020 
 
2.1. VARIANT 1 v prípade, že koronavírus spôsobí uzáveru fyzicky kontaktnej výučby do konca 
apríla 2020,  

b) prednášky: bezo zmeny, funguje online výučba cez MS Teams, moodle a zadania, online 
prednášky, čo je postačujúce,  
c) semináre: fungujú na báze e-learningu, to však nemôže kontaktnú výučbu nahradiť úplne  

• pokračovanie výučbovej časti semestra pre 1.a2. ročník bc. a 1. ročník mgr. : 1.5. 
– 31.5.2020, následne skúškové obdobie  

• pokračovanie výučbovej časti semestra pre 3. ročník bc. a 2 ročník mgr. (končiace 
ročníky): 1.5. – 15.5.2020, následne skúškové obdobie  

       d) skúškové obdobie:  
•  pre 1. a 2. ročník bc. a 1. ročník mgr.:  1.-30.6.2020 
• pre 3. ročník bc. a 2. ročník mgr.: 18.-31.5.2020 (známky z dôvodu kontroly 

uzatvorené do 31.5.2020) 
 

       e) štátne skúšky: od 8. 6. do 12. 6.2020 (riadny termín) a od 17.8. do 31.8.2020 (opravný a 
náhradný termín) 

 
2.2. VARIANT 2 v prípade, že koronavírus spôsobí uzáveru fyzicky kontaktnej výučby do 31. mája 
2020 (t.j. celý zvyšok kontaktnej výučby podľa pôvodne schváleného harmonogramu),  

a) prednášky: bezo zmeny, funguje online výučba cez cez MS Teams, moodle a zadania, 
online prednášky, čo je postačujúce,  

b) semináre: fungujú na báze e-learningu, je potrebné pristúpiť k modifikácii hodnotenia 
kurzov, (aby sa zreflektovala fyzická neprítomnosť na výučbe, nahradenie hodnotenia 
aktivity na seminároch a pod.)  



c) skúškové obdobie:  
a.  pre 1. a 2. ročník bc. a 1. ročník mgr.:  1.-30.6.2020 
b. pre 3. ročník bc. a 2. ročník mgr.: 1.6.-12.6.2020 (známky z dôvodu kontroly 

uzatvorené do 12.6.2020) 
d) štátne skúšky: od 22. 6. do 26. 6.2020 (riadny termín) a od 17.8. do 31.8.2020 (opravný a 

náhradný termín) 
 
2.3. VARIANT 3 v prípade, že koronavírus spôsobí uzáveru fyzicky kontaktnej výučby do 31. júla 
2020,  

a) prednášky: bezo zmeny, funguje online výučba cez cez MS Teams, moodle a zadania, 
online prednášky, čo je postačujúce,  

b) semináre: fungujú na báze e-learningu, je potrebné pristúpiť k modifikácii hodnotenia 
kurzov, (aby sa zreflektovala fyzická neprítomnosť na výučbe, nahradenie hodnotenia 
aktivity na seminároch a pod.) 

c) skúškové obdobie:  
a.  pre 1. a 2. ročník bc. a 1. ročník mgr.:  1.-31.8.2020 
b. pre 3. ročník bc. a 2 ročník mgr.: 1.8.-14.8.2020 (známky z dôvodu kontroly 

uzatvorené do 14.8.2020) 
d) štátne skúšky: od 17.8. do 21.8.2020 

 od 24.8. do 31.8.2020  
 

Článok 3 
USTANOVENIA K ZÁVEREČNÝM PRÁCAM 

 
3.1. záverečné práce sa odovzdávajú len v elektronickej verzii do AIS – tlačené vyhotovenie 

práce donesie študent/ka osobne v deň štátnej skúšky, s podpísaným zadaním a svojím 
podpisom na čestnom prehlásení, spolu s 4x vytlačenou a podpísanou licenčnou zmluvou 
(2x s UK a 2x so SR)  

 
3.2. záverečné práce sa odovzdávajú v riadnom termíne do 30.4.2020 

a)  pri variante 1: termín do 30.4.2020 (možné predĺženie o 1 týždeň so súhlasom 
riaditeľa a garanta ŠP, nastavuje si v AIS príslušný ústav, netreba písomnú žiadosť)  

b)  pri variante 2: termín do 15.5.2020 
c)  pri variante 3: termín do 30.6.2020  

3.3. Posudky záverečných prác musia byť nahraté v AIS v požadovaných termínoch:  
a) pri variante 1: termín do 31.5.2020  
b)  pri variante 2: termín do 15.6.2020 
c)  pri variante 3: termín do 31.7.2020  

 
3.4. Študentky a študenti, ktorých záverečné práce sú založené na zbere dát v teréne alebo na 

experimentoch, t.j. nemôžu realizovať empirickú časť z dôvodu mimoriadnej situácie, 
môžu svoju záverečnú prácu:  

a)  upraviť so súhlasom školiteľa a zvoliť inú metodológiu,  



b) môžu odovzdať záverečnú prácu po získaní dát a prihlásiť sa na augustový termín 
štátnych skúšok, pričom tento sa im bude počítať ako riadny termín štátnej záverečnej 
skúšky.  

 
Článok 4 

USTANOVENIA K SKÚŠKAM, HODNOTENIU KURZOV A ŠTÁTNM SKÚŠKAM 
 
4.1. Vyučujúci/ca môže upraviť systém hodnotenia kurzu, pričom má povinnosť o tejto zmene 

študentov/ky informovať prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie 
a mailom na študentské mailové adresy (cez AIS alebo cez moodle.uniba.sk). Úpravy 
hodnotenia kurzu je potrebné vykonať do 31.3.2020.  

4.2. Skúškové termíny je možné vypísať len v príslušných časových obdobiach podľa 
jednotlivých variantov.  

4.3. Pri ústnych skúškach sa študenti musia ústnych skúšok zúčastniť osobne, nie je možné 
napríklad ústnu skúšku absolvovať online.  

4.4. Pre písomné hodnotenie skúšok je možné využiť platformu moodle.uniba.sk 
4.5. Pri hodnoteniach kurzu, ktorý má kontinuálne hodnotenie, sa skúškové termíny nevypisujú 

a študenti po absolvovaní všetkých hodnotených súčastí získajú finálnu známku. Známku 
vyučujúci nahrá do AIS počas skúškového obdobia.  

4.6. Kurzy, ktoré si vyžadujú dlhodobý terénny výskum alebo odbornú prax (fyzickú účasť), je 
možné zo študijného plánu vymazať aj po uplynutí dvoch týždňov od začiatku semestra 
a študent si môže dodatočne zapísať iný kurz, aby mal dostatok kreditov pre príslušný 
akademický rok. Predmety, ktoré študent nemôže z dôvodu mimoriadnej situácie 
absolvovať (terénny výskum alebo odborná prax), budú mimoriadne súčasťou študijného 
plánu v akademickom roku 2020/2021 a garant štúdia je povinný uskutočniť úpravy 
v študijnom pláne tak, aby študenti neboli sankcionovaní existenciou prerekvizity tak, že si 
nemôžu zapísať ďalšie kurzy podľa schváleného študijného plánu.  

4.7. Mimoriadne opatrenie: v prípade, že študenti z dôvodu prekážky vykonania dlhodobého 
terénneho výskumu alebo absolvovania stáže, nemôžu získať dostatok kreditov, neuplatní 
sa 1. na konci skúškového obdobia letného semestra kontrolná etapa štúdia, ale skúškové 
obdobie sa z tohto dôvodu predĺži do konca najbližšieho skúškového obdobia.   

4.8. Štátne skúšky sa realizujú v súlade s harmonogramom podľa príslušného variantu, 
s osobnou prítomnosťou členov komisie a študenta. Nie je možné zabezpečiť online 
realizáciu štátnych skúšok.  

Článok 5 

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania. 
 
V Bratislave 20. marca 2020 
 

Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 
dekanka FSEV UK 


