
USMERNENIE DEKANA FSV UCM  
č. 1/2021 

 

ZÁSADY DIŠTANČNEJ VÝUČBY NA FSV UCM 

 
 

Dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave vydáva v súlade s § 15 ods. 1 písm. m), § 60 

ods. 4 b), § 60 ods. 6 a § 108e ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o VŠ“), § 48 

ods. 2 Štatútu UCM a § 15 ods. 1 písm. c) Organizačného poriadku UCM a Smernice rektora 

o dištančnej metóde výučby na UCM (ďalej len ,,smernica“) toto usmernenie o zásadách 

dištančnej výučby na Fakulte sociálnych vied  Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

 

Usmernenie definuje zásady a upravuje pravidlá dištančnej výučby na Fakulte sociálnych vied  

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

 

1. Metóda dištančného vzdelávania je využívaná v čase nepriaznivej epidemiologickej 

situácie, prípadne pri iných situáciách, ktoré vážnym spôsobom obmedzujú realizáciu 

prezenčnej výučby, podľa § 108e ods. 2 zákona o VŠ, v čase krízovej situácie možno 

vzdelávacie činnosti uskutočňované prezenčnou metódou uskutočňovať dištančnou 

metódou. 

2. Každý pedagóg, doktorand absolvuje online webinár, ktorý zabezpečí fakulta s cieľom 

získať základné zručnosti pre online vzdelávanie na e-learningovej platforme 

Microsoft 365. 

3. Rozsah dištančného vzdelávania zodpovedá rozsahu prezenčného vzdelávania, výučba 

je realizovaná v termíne a v čase, ktorý je uvedený v platnom rozvrhu. Rozvrh je 

zverejnený v systéme AIS. 

4. Dištančné vzdelávanie je realizované prostredníctvom služby Microsoft Teams. 

5. Príslušný vyučujúci predmetu priradí k danému predmetu hypertextový odkaz. Po 

kliknutí na tento odkaz je študent presmerovaný do priestoru komunikačnej platformy, 

na ktorej výučba prebieha. 

6. Študenti majú vytvorené vlastné kontá, ktorými sa na výučbu prihlasujú. 

7. Na elektronické testovanie počas priebežného zisťovania úrovne vedomostí, alebo 

počas skúšok, sú pedagógovia, doktorandi a študenti povinní používať nástroje balíka 

Microsoft 365. 

8. Dištančné skúšanie sa realizuje spôsobom, ktorý určí pedagóg predmetu, 

predovšetkým formou videokonferencie, e-testami, vypracovaním semestrálnej práce a 

pod. 

9. Študenti, pedagógovia a doktorandi sú povinní plniť všetky povinnosti, ktoré 

vyplývajú zo Študijného poriadku UCM aj počas dištančného vzdelávania. Študenti sú 

povinní mať počas online videokonferencie zapnutú kameru. 

10. Študenti majú počas dištančného vzdelávania neobmedzený prístup k elektronickým 

zdrojom prostredníctvom Virtuálnej študovne UCM, ak to umožňujú technické a 

obsahové podmienky virtuálnej študovne. 

11. V prípade, že pedagóg, doktorand nemá dostatočné technické zabezpečenie, fakulta 

ponúka možnosť vyučovania z priestorov fakulty. Na online výučbu sú prispôsobené 

miestnosti. 



12. Pedagóg určí (prípadne prispôsobí) podmienky absolvovania predmetu. Študenti 

musia byť informovaní o spôsobe hodnotenia ukončenia predmetu v dištančnej forme 

(napr. online dochádzka,  úlohy, prezentácia, test, a pod.). V prípade technických 

problémov je študent povinný pedagóga o nich informovať e-mailom bezodkladne. 

13. Pedagóg v infoliste predmetu určí spôsob ukončenia predmetu aj v prípade dištančnej 

výučby – test, písomná práca, ústna skúška v online forme a pod.. 

14. Pedagógovia sú povinní vypísať termíny skúšok do akademického informačného 

systému AIS2 a študenti sú povinní sa v ňom na skúšky prihlásiť. 

 

 

Harmonogram zimného semestra AR 2021/2022 

 

1. Akademický rok 2021/2022 sa začína 20. septembra 2021. 

 

2. Výučba v dennej forme štúdia bude prebiehať kombinovanou formou, a to   

     nasledovne: 

 od 21.9. 2021 do 1.10.2021 – prezenčnou formou (podľa rozvrhu) 

Prezenčne môžu prebiehať vzdelávacie činnosti v prípade, že budú 

dodržané bezpečnostné a hygienické podmienky. Počet osôb v miestnosti 

neprekročí 50 % kapacity miestnosti určenej na sedenie. 

 od 4.10.2021 do 17.12.2021 – dištančnou (online) formou (podľa rozvrhu) 

 

3. Výučba v externej forme štúdia bude prebiehať dištančnou (online) formou  

    od 25.09.2021 do 18.12.2021. 
 

 

 

 
V Trnave, 7. septembra 2021      

 

 

 

 

 

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.  

   dekan FSV UCM 
 

 

 


