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Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej  len  
„FSEV UK”)  vydáva v súlade s ustanoveniami Príkazu rektora UK č. 16/2020 Dodatok č. 1 
k Príkazu rektora č. 15/2020 Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na 
UK na zimný semester akademického roka 2020/2021 a na základe článku 13  ods. 3 a 6 
vnútorného predpisu č. 1/2011 Organizačný poriadok  FSEV UK v znení neskorších dodatkov 
tento príkaz:  
 

Článok 1 
 
Článok 2.1. písm. a) sa zrušuje prvý a druhý odsek a text v treťom odseku sa nahrádza 

nasledovným textom:  
§ pre študentky a študentov v bakalárskom štúdiu sa budú realizovať všetky 

prednášky, semináre a cvičenia online metódou, prostredníctvom aplikácie MS 
Teams, podľa rozvrhu na zimný semester ak. roka 2020/2021, a to v období od 
5.10.2020 až po ukončenie výučbovej časti semestra, vrátane skúškového obdobia, 
t.j. do 14.2.2021.  

 
Článok 2.1. písm. b) sa zrušuje prvý a druhý odsek a text v treťom odseku sa nahrádza 

nasledovným textom: 
§ pre študentky a študentov v magisterskom štúdiu sa budú realizovať všetky 

prednášky, semináre a cvičenia online metódou, prostredníctvom aplikácie MS 
Teams, podľa rozvrhu na zimný semester ak. roka 2020/2021, a to v období od 
5.10.2020 až po ukončenie výučbovej časti semestra, vrátane skúškového obdobia, 
t.j. do 14.2.2021.  

 
Článok 2.1. písm. c) sa nahrádza nasledovným textom:  

§ v doktorandskom štúdiu:  
§ pre študentky a študentov v 1. ročníku sa budú realizovať prednášky, semináre 

a cvičenia online metódou, prostredníctvom aplikácie MS Teams, podľa rozvrhu 
na zimný semester ak. roka 2020/2021. Pokiaľ to charakter kurzu vyžaduje, 
prednášku, seminár alebo cvičenie je možné realizovať prezenčnou formou, pri 
dodržaní všetkých hygienických opatrení podľa článku 3 Príkazu dekanky č. 
9/2020 a podľa všeobecne platných právnych predpisov, predpisov Úradu 
verejného zdravotníctva a vnútorných predpisov UK a FSEV UK. V prípade, že sa 
študent nemôže zúčastniť z objektívnych dôvodov prednášky, seminára alebo 
cvičenia uskutočňovaného prezenčnou formou, vyučujúci kurzu je povinný 
zabezpečiť aj online prístup k vzdelávacej činnosti.  

§ Pre študentky a študentov v ďalších rokoch štúdia sa uskutočňuje vedecká časť 
štúdia a súvisiace predmety online metódou.  

 
Článok 2 sa dopĺňa o bod 2.5., ktorý znie:  
2.5. Študent/ka FSEV UK môže realizovať kontaktnú odbornú stáž ako súčasť svojho študijného 

plánu v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 na základe písomného súhlasu 
študenta/ky a prijímajúcej organizácie. Za písomný súhlas sa považuje trojstranná zmluva 



o zabezpečení odbornej stáže uzatvorená podľa §51 Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov medzi FSEV UK, študentom/kou a prijímajúcou organizáciou, ktorá 
špecifikuje podmienky realizácie odbornej stáže a práva a povinnosti súvisiace so 
zabezpečením odbornej stáže. Minimálne náležitosti takejto trojstrannej zmluvy obsahuje 
príloha č. 1 tohto príkazu.  

 
 

Článok 2  
 
Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania. 
 
V Bratislave 2. októbra 2020 

 
 

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

 
  
    
 
 
 
  
 
 


