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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Evanjelickej bohosloveckej fakulty, 

(ďalej “EBF UK“) vydáva v súlade s Metodickým usmernením k organizácii štúdia  

na Univerzite Komenského v Bratislave zo dňa 27. marca 2020, ktoré bolo 

prerokované v Kolégiu rektora UK túto smernicu, ktorou sa mení harmonogram 

štúdia na EBF UK v akademickom roku 2019/2020. 

 

Čl. 1 

Harmonogram akademického roka 2019/2020 

1/ Harmonogram akademického roka 2019/2020 sa v letnom semestri upravuje 

nasledovne: 

1.1 Výučba a skúškové obdobie 

a) Výučba v letnom semestri sa realizuje v období od 17. februára 2020 do 29. mája 

2020. 

b) Pedagogická prax sa realizuje období od februára 2020 do  júna 2020; študenti 

končiaci štúdium sú povinní  pedagogickú prax zrealizovať do 10. júna 2020. 

c) Študenti učiteľských programov v kombinácii, ktorí v súčasnosti absolvujú 

pedagogickú prax  z druhého aprobačného predmetu na partnerskej fakulte, sa 

riadia príslušnými ustanoveniami usmernenia tej-ktorej fakulty.  

d) Skúškové obdobie trvá od 1. júna 2020 do 4. júla 2020, pre končiacich študentov 

do 10. júna 2020. Opätovne sa v prípade potreby skúškové obdobie obnoví od 

17. augusta 2020 do 31. augusta 2020.  

e) Výučba v letnom semestri uskutočňuje až do odvolania dištančnou metódou 

s maximálnym využitím dostupnej technickej podpory (MS Teams, Moodle a 

iné). 

f) V akademickom roku  2019/2020 bude zrušená kontrolná etapa štúdia (postup 

do ďalšej etapy štúdia semestra nebude limitovaný počtom získaných 

kreditov). 

 

1.2 Štátna skúška – riadny termín 
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Riadny termín štátnej záverečnej skúšky sa bude konať dištančnou metódou. 

O podmienkach a konkrétnom priebehu štátnej záverečnej skúšky budú končiaci 

študenti riadne informovaní v dostatočnom časovom predstihu (najneskôr 7 dní  pred 

konaním štátnej záverečnej skúšky).  

a) Ústna časť štátnej skúšky sa koná od 17. júna 2020 do 30. júna 2020,  

b) písomná časť štátnej skúšky sa uskutoční 17. júna 2020, 

c) termín prihlásenia sa na štátnu skúšku je do 12. júna 2020, 

d) termín odovzdania elektronickej verzie záverečnej práce prostredníctvom AIS2 

pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia  je 29. máj 2020, 

e) V prípade nepriaznivého vývinu epidemiologickej situácie ochorenia COVID-

19 pred konaním riadneho termínu štátnej skúšky môže dekan rozhodnúť 

o zrušení riadneho termínu štátnej skúšky (podľa bodu 1.2) a riadny termín 

štátnej skúšky sa následne uskutoční v termíne plánovanom pre opravný 

termín štátnej skúšky (podľa bodu 1.3), 

 

1.3 Štátna skúška - opravný termín  

a) Ústna časť štátnej skúšky sa uskutoční od 17. augusta do 31. augusta 2020, 

f) písomná časť štátnej skúšky sa uskutoční 17. augusta 2020, 

g) termín prihlásenia sa na štátnu skúšku je do 31. júla 2020, 

h)  termín odovzdania elektronickej verzie záverečnej práce prostredníctvom 

AIS2 pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia je 29. máj 2020, 

i) termín odovzdania tlačenej verzie záverečnej práce je najneskôr v deň konania 

obhajoby záverečnej práce (najneskôr pred konaním samotnej obhajoby práce). 

Spolu s printovou verziou záverečnej práce v tvrdej väzbe študent odovzdá 

dve podpísané vyhotovenia licenčnej zmluvy so Slovenskou republikou a dve 

podpísané vyhotovenia licenčnej zmluvy s Univerzitou Komenského  

v Bratislave. 

j) Termín odovzdania prepracovanej elektronickej verzie záverečnej práce 

prostredníctvom AIS2 (v prípade, že sa obhajoba uskutočnila v riadnom 

termíne) pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia je 20. júl 

2020. 
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k) V prípade, že riadny termín štátnej skúšky sa pre nepriaznivý epidemiologický 

vývoj ochorenia COVID-19 uskutoční v termíne od 17. augusta 2020 do 31. 

augusta 2020,  opravný termín štátnej skúšky sa uskutoční v akademickom 

roku 2020/2021 v zmysle platného harmonogramu štúdia. 

 

1.4 Doktorandské štúdium 

a) Termín odovzdania elektronických verzií záverečných prác prostredníctvom 

AIS2 pre študentov doktorandského stupňa štúdia, ktorí sa prihlasujú na 

obhajobu dizertačnej práce v akademickom roku 2019/2020  je 10. apríl 2020. 

b) Termín odovzdania tlačenej verzie záverečnej práce je najneskôr v deň konania 

obhajoby záverečnej práce (najneskôr pred konaním samotnej obhajoby práce). 

Spolu s printovou verziou záverečnej práce v tvrdej väzbe študent odovzdá dve 

podpísané vyhotovenia licenčnej zmluvy so Slovenskou republikou a dve 

podpísané vyhotovenia licenčnej zmluvy s Univerzitou Komenského v 

Bratislave. 

c) Žiadosť o obhajobu dizertačnej práce bude akceptovaná spolu s prílohami aj v 

elektronickej verzii. 

 

2/ Pedagógovia zapisujú do AIS2 hodnotenie študentov, ktorí sa prihlasujú v 

akademickom roku 2019/2020 na štátnu skúšku do 10. júna 2020 do 24:00.  

 

3/ Pedagógovia zapisujú do AIS2 hodnotenie študentov, ktorí sa neprihlasujú  

v akademickom roku 2019/2020 na štátnu skúšku do 4. júla 2020 do 24:00 a následne 

v prípade obnovenia skúškového obdobia od 17. augusta 2020 do 31. augusta 2020  

do 24.00. 

Čl. 2  

Záverečné práce 

 

1/ Ak z dôvodov spojených s obmedzeniami nariadenými vládou v súvislosti s 

ochorením COVID-19 existujú prekážky pre včasné spracovanie bakalárskej alebo 

diplomovej práce, študent môže po dohode so svojím školiteľom zmeniť zadanie 
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svojej záverečnej práce, a to tak, aby ju mohol spracovať s použitím už dostupných 

dát a materiálov. Školiteľ prostredníctvom študijného oddelenia v AIS2 zmení 

anotáciu záverečnej práce. Uvedené zmeny schváli garant študijného programu  

a prodekan pre vzdelávaciu činnosť. 

  

2/ V akademickom roku 2019/2020 študenti bakalárskeho, magisterského a 

doktorandského stupňa štúdia odovzdávajú vytlačené a zviazané vyhotovenie 

záverečnej práce v počte 1 kus..  

 

Čl. 3  

Štátna skúška 

 

1/ Študenti bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, ktorí sa v tomto 

akademickom roku prihlasujú na štátnu skúšku, v období od 10. júna 2020 do 14. júna 

2020, resp. od 30. júna 2020 do 15. júla 2020  nahlásia výlučne elektronicky (e-mailom 

študijnému oddeleniu zo svojho fakultného e-mailového konta) predmety štátnej 

skúšky, ktoré chcú v príslušnom termíne absolvovať.  

 

2/ Študenti majú možnosť odhlásiť sa zo štátnej skúšky prostredníctvom študijnej 

referentky, výlučne elektronicky.   

 

Čl. 4  

Záverečné ustanovenie 

 

1/ Toto opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 

 

 

V Bratislave 1. apríla 2020     Mgr. Milan Jurík, PhD.  

         dekan     

     


