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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. 16/2021 Organizácia a
podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na zimný semester akademického roka
2021/2022 a na základe článku 13 ods. 3 a 6 vnútorného predpisu č. 1/2011 Organizačný
poriadok FSEV UK v znení neskorších dodatkov tento Príkaz dekanky č. 16/2021 Opatrenia FSEV
UK na zabezpečenie výučby a organizáciu skúškového obdobia v zimnom semestri
akademického roka 2021/2022 v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení
COVID-19 (ďalej len „príkaz dekanky“).
Článok 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1. Pedagogický proces počas zimného semestra je zabezpečovaný hybridnou formou, a to
kombináciou dištančnej metódy, prezenčnej metódy a samoštúdia. Rozsah priamej
pedagogickej činnosti musí byť zabezpečený v súlade s príslušnou časovou dotáciu
vyučovaného kurzu.
1.2. V prípade zhoršenia epidemickej situácie sa postupuje v súlade s rozhodnutím
Permanentného krízového štábu UK1, resp. podľa stanoviska príslušného regionálneho
úradu verejného zdravotníctva, ktoré budú zasielané fakultám prostredníctvom Kancelárie
rektora UK.
Článok 2
ZABEZPEČENIE VÝUČBY V ZIMNOM SEMESTRI AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022
2.1. Výučbový proces v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 sa bude realizovať
nasledovným spôsobom:
a) v bakalárskom štúdiu:
§ pre všetky študijné programy v bakalárskom štúdiu sa budú realizovať všetky
prednášky
aj semináre a cvičenia dištančnou (online) metódou,
prostredníctvom aplikácie MS Teams, podľa rozvrhu na zimný semester ak. roka
2021/2022
b) v magisterskom štúdiu:
§ pre študentky a študentov v magisterskom študijnom programe Verejná politika,
sa bude realizovať výučba (prednášky, semináre a cvičenia) prezenčnou formou
podľa rozvhu na zimný semester akademického roka 2021/2022. Pri prezenčnej
výučbe je potrebné dodržiavať rozpis seminárnych skupín a nie je možné si
výučbu v jednotlivých študijných skupinách vymieňať.
§ pre študentky a študentov v magisterských študijných programoch Sociálna
antropológia, Aplikovaná ekonómia sa bude realizovať výučba:
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o prednášky dištančnou (online) metódou, prostredníctvom aplikácie MS
Teams, podľa rozvrhu na zimný semester ak. roka 2021/2022
o semináre a cvičenia prezenčnou formou podľa rozvrhu na zimný semester
ak. roka 2021/2022. Pri prezenčnej výučbe je potrebné dodržiavať rozpis
seminárnych skupín a nie je možné si výučbu v jednotlivých študijných
skupinách vymieňať.
§ pre študentky a študentov v študijných programoch Európske štúdiá, Sociálna
a pracovná psychológia sa budú realizovať všetky prednášky aj semináre
a cvičenia dištančnou (online) metódou, prostredníctvom aplikácie MS Teams,
podľa rozvrhu na zimný semester ak. roka 2021/2022
c) v doktorandskom štúdiu:
§ pre všetky doktorandské študijné programy sa bude výučba predmetov študijnej
časti realizovať podľa možností študijného programu, a to na základe
rozhodnutia garanta/ky študijného programu v súčinnosti s riaditeľom/ľkou
ústavu, podľa rozvrhu na zimný semester ak. roka 2021/2022.
§ pre študentky a študentov v ďalších rokoch štúdia sa uskutočňuje vedecká časť
štúdia a súvisiace predmety dištančnou (online) metódou.
2.2. Počas prezenčnej výučby za účelom evidencie prítomnosti študentov/tiek a vyučujúcich na
FSEV UK, je povinný/á každý vyučujúci a vyučujúca viesť prezenčnú listinu prítomných
študentov/tiek počas jednotlivých kurzov. Vyučujúci/a si pre vyzdvihnutí kľúča od miestnosti,
kde sa má výučba realizovať, vyzdvihne na vrátnici aj formulár prezenčnej listiny, kde vyznačí
prítomnosť jednotlivých študentov/tiek ako aj trvanie výučby. Formulár odovzdá každý
vyučujúci/a spolu s kľúčom naspäť na vrátnicu FSEV UK vždy po skončení výučby. Fakulta a jej
Študijné oddelenie archivuje prezenčné listiny 90 dní po skončení výučby a spracováva
osobné údaje v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich
sa ochrany osobných údajov.
2.3. V prípade podozrenia, že má študent/ka príznaky ochorenia COVID-19, je povinný/á to
nahlásiť telefonicky alebo mailom na študijné oddelenie dekanátu FSEV UK
(studijne@fses.uniba.sk) a zároveň postupovať podľa platných opatrení Úradu verejného
zdravotníctva. Študent/ka zároveň vyplní formulár na adrese https://uniba.sk/spravodajskyportal/koronavirus/podozrenie-alebo-potvrdeny-vyskyt-covid-19/
2.4. V prípadoch podozrenia na nákazu COVID-19 alebo potvrdenie nákazou COVID-19
u študenta/ky alebo zamestnanca/kyne FSEV UK, sa pre následnú výučbu v zimnom semestri
ak. roka 2021/2022 uplatní výučba online metódou prostredníctvom aplikácie MS Teams na
všetky predmety v príslušnom študijnom programe, ročníku štúdia alebo študijnej skupiny, ak
je možné ju identifikovať.
2.5. V prípade zmeny epidemiologickej situácie, v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných
právnych predpisov a opatrení ÚVZ SR, je na prípadné zhoršenie situácie možné uplatniť
režim výučby dištančnou (online) metódou vo všetkých študijných programoch a stupňoch
štúdia na FSEV UK.

Článok 3
HYGIENICKÉ OPATRENIA PRI PREZENČNEJ VÝUČBE
3.1. Počas prezenčnej výučby v zimnom semestri ak. roka 2021/2022 platia nasledovné
usmernenia súvisiace s prevádzkou budovy FSEV UK, Mlynské luhy 4, Bratislava:
a) Do budovy sa vstupuje hlavným vchodom (vstup z ulice Mlynské luhy).
b) Pri vstupe do budovy je dezinfekcia na ruky, je povinnosťou každého/ej
vstupujúceho/cej ju použiť.
c) Pred vstupom do budovy je potrebné pristúpiť k prístroju na meranie teploty
a kontrolu použitia rúška.
d) Počas pohybu po fakulte sú všetci/ky prítomní a prítomné povinní/é nosiť rúško alebo
respirátor bez vydychovacieho ventilu (FFP2), povinnosť nosiť rúško alebo respirátor
sa vzťahuje aj na výučbu seminárov a cvičení. Prípadné výnimky upravujú predpisy
Úradu verejného zdravotníctva SR.
e) Pri návšteve kancelárií (napríklad študijného oddelenia či sekretariátov jednotlivých
ústavov), prosím rešpektujte pokyny na dverách – do miestností nevstupujte, zaklopte
a počkajte, kým príslušný zamestnanec/kyňa príde k dverám a bude s Vami
komunikovať a Vašu požiadavku vybaví.
f) Dodržujte hygienické zásady, celá fakulta je „oblepená“ príslušnými pokynmi v zmysle
R-O-R: rúško-odstup-ruky. V priestoroch toaliet aj pri vstupe do budovy je dostatok
hygienických prostriedkov.
3.2. Medzi jednotlivými časťami prezenčnej výučby bude FSEV UK vykonávať časté vetranie
priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek,
používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, umyvární a hygienických miestností a na
dezinfekciu bude používať dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom. Za týmto účelom
je nevyhnutné, aby vyučujúci/e a študenti/ky po ukončení prezenčnej výučby opustili
priestory učební a prednáškových miestností.
3.3. Študenti a študentky sa môžu zdržiavať v priestoroch FSEV UK, Mlynské luhy 4, Bratislava,
iba v čase nevyhnutnom na prezenčnú výučbu. Pri využívaní vonkajších priestorov FSEV UK
(obe záhrady) je potrebné dodržiavať všetky hygienické opatrenia podľa platných opatrení
Úradu verejného zdravotníctva SR; pričom po návrate do priestoru FSEV UK je potrebné
opätovne uplatniť postup podľa bodu 3.1. tohto príkazu.
3.4. Študenti/ky, ktorí/é sa nachádzajú v izolácii alebo karanténe alebo sa nemôžu z dôvodu
označenia ich krajiny za rizikovú krajinu zúčastniť prezenčnej výučby, hoci im takáto
povinnosť podľa bodu 2.1. tohto príkazu vyplýva, majú povinnosť o tejto skutočnosti
vyučujúceho informovať emailom. Vyučujúci/a im za takúto neprítomnosť pridelí náhradné
plnenie študijných povinností, počas doby trvania izolácie alebo karantény.
3.5. Ustanovenia článku 3 sa vzťahujú aj na študentov/ky študujúcich v rámci výmenných
programov na FSEV UK.

Článok 4
KONZULTAČNÉ HODINY
4.1. Každý/á vyučujúci/a podieľajúci sa na zabezpečení pedagogického procesu na FSEV UK, je
povinný/á vypísať konzultačné hodiny v rozsahu najmenej 2 hodiny / týždeň pri interných
vyučujúcich a 1 hodinu/ týždeň pri doktorandoch asistujúcich na kurzoch alebo
podieľajúcich sa na vedení kurzov.
4.2. Konzultačné hodiny sa realizujú online, prostredníctvom aplikácie MS Teams. Pokiaľ to
charakter konzultácie nevyhnutne vyžaduje, je možné v rámci dostupných kapacít fakulty
(dostupná miestnosť, a pod.) realizovať aj individuálne konzultácie osobne, po dohodnutí
stretnutia s vyučujúcim/ou mailom vopred a to pri zabezpečení všetkých hygienických
opatrení.
Článok 5
USTANOVENIA KU SKÚŠKAM A HODNOTENIU KURZOV
5.1. Harmonogram štúdia pre akademický rok 2021/2022 ostáva v platnosti, vrátane všetkých
termínov.
5.2. Vyučujúci/ca môže upraviť systém hodnotenia kurzu pred začiatkom výučby v zimnom
semestri 2021/2022. Úpravy hodnotenia kurzu je potrebné vykonať do 19.9.2021. Úpravy
v infoliste zabezpečujú vyučujúci/e kurzu, ktorí/é majú oprávnenia ako administrátori kurzu,
prípadne príslušní pracovníci/pracovníčky na danom pracovnom stredisku.
5.3. Termíny hodnotenia (skúšky, testy, prezentácie) je možné vypísať len v príslušných časových
obdobiach podľa harmonogramu štúdia pre ak. rok 2021/2022. Skúšky je možné vypísať aj
v posledný týždeň výučby zimného semestra, pokiaľ takúto možnosť obsahuje informačný
list a sylabus predmetu.
5.4. Pri ústnych skúškach sa za jej realizáciu považuje aj skúšanie a hodnotenie prostredníctvom
platformy MS Teams. Písomné skúšky sa realizujú aj prostredníctvom platformy
moodle.uniba.sk.
5.5. Povinnosť podrobiť sa testovaniu na ochorenie COVID-19, resp. preukázať negatívny
výsledok testu na ochorenie COVID-19, potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19
alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, sa spravuje rozhodnutiami verejných
autorít.
Článok 6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania.
V Bratislave 27. augusta 2021

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

