
 

 

 

 

 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,  

milé študentky, milí študenti! 

 

 

 

Na základe Príkazu rektora č. 4/2020 k priebehu a ukončeniu výučbovej časti 

letného semestra AR 2019/2020 na UPJŠ v Košiciach (ďalej iba Príkaz) pokračuje 

dištančná forma výučby na všetkých fakultách UPJŠ do konca výučbovej časti 

letného semestra (15.5.2020). V zmysle uvedeného Príkazu bol aktualizovaný 

Harmonogram akademického roku 2019/2020 na PF UPJŠ.  

 

 Touto cestou Vás chcem všetkých požiadať o maximálnu ústretovosť tak zo 

strany študentov, ako aj zo strany vyučujúcich, aby sme podstatnú časť semestra 

absolvovali v stanovených termínoch. Predpokladáme, že časť skúškového obdobia 

bude nutné absolvovať dištančnou formou. V spolupráci s vyučujúcimi hľadáme 

vhodné formy realizácie skúšok.   

   

 Dovolím si špeciálne upozorniť na niekoľko položiek z harmonogramu: 

 Odovzdávanie záverečných prác  

o Realizuje sa v pôvodných termínoch. 

o Realizuje sa iba elektronickou formou (bod 4 Príkazu). Tlačenú verziu 

záverečnej práce študent tento rok neodovzdáva.  

o Vytlačenú a podpísanú licenčnú zmluvu odovzdá študent na príslušnom 

ústave do konca prvého týždňa po ukončení obmedzení. V prípade konania 

štátnej skúšky v augustovom termíne je tento termín zhodný s termínom na 

odovzdanie záverečnej práce (do 30.6.2020). 

o Vzhľadom na obmedzenia kontaktnej výučby kvôli epidémii COVID-19 

môže, hlavne v prípade experimentálne zameraných prác, vedúci práce 

navrhnúť redukciu rozsahu záverečnej práce, čo uvedie do upraveného 

zadania záverečnej práce. V tomto prípade študent v úvode práce uvedie 

informáciu o týchto dôvodoch.   

 Realizácia štátnych skúšok 

o Predpokladá sa prezenčná forma obhajoby záverečnej práce aj štátnej 

skúšky. 

o V prípade učiteľského štúdia budú do konca apríla spresnené termíny 

a poradie jednotlivých predmetov po dohode s Filozofickou fakultou 

(pravdepodobne v poradí pedagogika a psychológia, nediplomový predmet, 

diplomový predmet s obhajobou DP). 

 Výstupová priebežná prax (MPPb) a Súvislá pedagogická prax II (MPPd) 

o U priebežnej praxe budú chýbajúce výstupy prerozdelené do nasledujúcich 

praxí. 

https://www.upjs.sk/public/media/22750/Prikaz-rektora-4-2020-LS-2019-2020.pdf
https://www.upjs.sk/public/media/22750/Prikaz-rektora-4-2020-LS-2019-2020.pdf
https://www.upjs.sk/public/media/2806/harmonogram_19_20_aktualizovany.pdf


o U súvislej praxe je znížený rozsah výstupov na 15, ktoré majú študenti 

realizovať formou pomoci cvičným učiteľom pri zabezpečení on-line výučby. 

 Študentská vedecká konferencia 

o Študenti odovzdajú práce elektronicky.  

o Jednotlivé komisie podľa charakteru prác, možností študentov a členov 

komisie po spoločnej dohode určia spôsob prezentácie prác. Spôsoby 

prezentácie sa môžu líšiť podľa rozhodnutia jednotlivých komisií. 

o Spôsob prezentácie prác v jednotlivých komisiách bude spresnený tesne po 

odovzdaní prác.  

 Terénne cvičenia, exkurzie a kurzy 

o Ich rozsah, upravené termíny, spôsob realizácie a prípadné presunutie do 

ďalšieho akademického roku budú navrhnuté vedením príslušných ústavov 

po konzultácii so študentmi a garantom odboru. 

o Ak je terénne cvičenie, exkurzia alebo kurz prerekvizitou k inému predmetu 

v aktuálnom letnom semestri, bude umožnené na návrh garanta 

a prednášajúceho, prerekvizitu dočasne zrušiť. 

 Experimentálna výučba, ktorú nebude možné realizovať dištančnou formou 

o Náhradný termín bude navrhnutý tak, aby nekolidoval so skúškovým 

obdobím (po 30.6.2020), resp. po dohode so študentmi je možné ho stanoviť 

tesne pred koncom skúšobného obdobia. 

o V prípade viacerých experimentálnych predmetov s potrebou náhradnej 

výučby na danom odbore, bude pre náhradný termín pripravený rozvrh. 

o V prípade, že nebude možné daný predmet realizovať v náhradnom 

termíne, budeme postupovať v súlade s bodom 8 Príkazu (presun predmetu 

bez obmedzení).  

 

Vážené študentky, vážení študenti, v prípade akýchkoľvek problémov pri 

dištančnej výučbe prosím bezodkladne kontaktujte svojich vyučujúcich, aby sme mohli 

včas tieto problémy riešiť.  

 

Verím, že toto obdobie všetci v zdraví zvládneme, že sa prejaví súdržnosť fakulty 

a spoločnými silami úspešne zvládneme aj túto neštandardnú situáciu.  

 

V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím bez obáv kontaktuje.  

 

 

 

 

 

V Košiciach 26. 3. 2020 doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 

 dekan PF UPJŠ 
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