
Úprava harmonogramu letného semestra 2019/2020 na FTVŠ UK 

 

V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami a na základe ustanovení vnútorného predpisu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu, Príkazu dekana 

FTVŠ UK č. 1/2020, Opatrenia Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej 

výchovy a športu v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení, sa 

harmonogram letného semestra 2019/2020 upravuje nasledovne: 

 

 

1. Pre študentov 1., 2. Bc. a 1. Mgr 

- Výučbová časť semestra, vrátane týždňa udeľovania kreditov (priebežného 

hodnotenia) do 31. 5. 2020 (posun o dva týždne). 

- Vyučovanie v prípadoch, kde je to možné, musí prebiehať dištančnou metódou 

prostredníctvom vhodných aplikácií. 

- Praktická časť vyučovania, resp. overovania výkonnosti študentov bude 

v prípade priaznivých podmienok (zrušenia mimoriadneho stavu) prebiehať 

v čase 1. – 12. 6. 2020. 

- Kurzová a bloková forma výučby a prax sa ruší a presúva sa do budúceho 

akademického roku. 

- Skúškové obdobie bude v čase 1. 6. – 3. 7. 2020 (platí pre riadne i opravné 

termíny) a v čase 17. – 31. 8. 2020 (platí pre riadne i opravné termíny). 

- Skúšanie bude v prípade predmetov, kde je to možné, prebiehať dištančnou 

metódou. 

- V prípade ak predmet nie je možné uzatvoriť z objektívnych dôvodov 

dištančnou metódou, bude presunutý do nasledujúceho akademického roku (v 

týchto prípadoch nebude možné prihliadať na kontrolné etapy). 

2. Pre študentov 3. (4., 5.) Bc. 

- Výučbová časť semestra, vrátane týždňa udeľovania kreditov (priebežného 

hodnotenia) do 8. 5. 2020 (posun o dva týždne). 

- Vyučovanie a overovanie vedomostí bude prebiehať dištančnou metódou 

prostredníctvom vhodných aplikácií. 

- Skúškové obdobie bude v čase 11. – 29. 5. 2020. 

- Výučba predmetu seminár k bakalárskej práci musí naďalej prebiehať 

dištančnou metódou. 

- Odovzdanie bakalárskej práce (výlučne v elektronickej forme) a prihlášky na 

štátne skúšky do 31. 5. 2020 (riadny termín štátnej skúšky), resp. do 26. 6. 2020 

(náhradný a opravný termín štátnej skúšky). 

- 15. – 19. 6. 2020 – štátne skúšky v riadnom termíne. 

- 17. – 31. 8. 2020 – štátne skúšky v náhradnom/opravnom termíne. 

3. Pre študentov 2. (3., 4.) Mgr. 

- Výučbová časť semestra, vrátane týždňa udeľovania kreditov (priebežného 

hodnotenia) do 8. 5. 2020 (posun o dva týždne). 

- Vyučovanie a overovanie vedomostí bude prebiehať dištančnou metódou 

prostredníctvom vhodných aplikácií. 

- Skúškové obdobie bude v čase 11. – 29. 5. 2020. 

- Výučba predmetu seminár k diplomovej práci musí naďalej prebiehať 

dištančnou metódou. 

- Odovzdanie diplomovej práce (výlučne v elektronickej forme) a prihlášky na 

štátne skúšky do 31. 5. 2020 (riadny termín štátnej skúšky), resp. do 26. 6. 2020 

(náhradný a opravný termín štátnej skúšky). 



- 22. – 25. 6. 2020 – štátne skúšky v riadnom termíne. 

- 17. – 31. 8. 2020 – štátne skúšky v náhradnom/opravnom termíne. 

4. Pre študentov 1. PhD. 

- Druhý blok výučby sa bude realizovať dištančne v júni 2020 podľa 

harmonogramu. 

5. Pre študentov 3. PhD. 

- Odovzdanie dizertačných prác (výlučne v elektronickej forme) do 27. 4. 2020. 

- Obhajoby dizertačných prác 29. – 30. 6. 2020. 

6. Pedagogické praxe presunúť do ďalšieho semestra. 

 

Keď študenti budú musieť z objektívnych dôvodov prekročiť štandardnú dĺžku štúdia, bude 

im školné odpustené! 

 


