Čl. 53
Osobitné ustanovenia v čase krízovej situácie
(1)

Ak je v čase mimoriadnej situácie,146 núdzového stavu147 alebo výnimočného stavu148 alebo
(ďalej len „krízová situácia“) obmedzená fyzická prítomnosť študentov, vyučujúcich alebo
členov skúšobných komisií na akademickej pôde UK v správe fakulty,
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

(2)

Z verejnej časti štátnej skúšky v bakalárskych študijných programoch, štátnej skúšky
v magisterských študijných programoch, dizertačnej skúšky alebo obhajoby dizertačnej
práce vykonávanej prostredníctvom telekonferencie fakulta zabezpečí
a)
b)

(3)

146
147

148

149
150
151
152

dekan môže zmeniť harmonogram štúdia, harmonogram doktorandského štúdia alebo
zverejnený rozvrh pre príslušný semester,
vzdelávacie činnosti uskutočňované prezenčnou metódou možno na nevyhnutný čas
uskutočňovať dištančnou metódou,149
dekan môže študentovi umožniť vykonanie mimoriadnej úpravy študijného plánu
(zrušiť alebo zmeniť zapísané predmety z dôvodu nemožnosti ich absolvovania v čase
krízovej situácie alebo iných skutočností vyplývajúcich z krízovej situácie),
hodnotenie študijných výsledkov v rámci štúdia predmetu (priebežné hodnotenie,
skúška, kombinácia priebežného hodnotenia a skúšky) možno uskutočňovať
prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej
a komunikačnej technológie (ďalej len „telekonferencia“) bez fyzickej prítomnosti
študentov alebo vyučujúcich v priestoroch fakulty,
dekan môže na odôvodnenú žiadosť študenta zrušiť kontrolnú etapu štúdia,
dekan môže stanoviť odchýlny spôsob predkladania záverečnej práce, písomnej práce
k dizertačnej skúške alebo dizertačnej práce, alebo
štátnu skúšku v bakalárskych študijných programoch, štátnu skúšku v magisterských
študijných programoch, dizertačnú skúšku alebo obhajobu dizertačnej práce možno
vykonať prostredníctvom telekonferencie bez fyzickej prítomnosti študenta,
doktoranda, študentov, doktorandov, oponentov alebo členov skúšobnej komisie
v priestoroch fakulty.150

verejný priamy prenos prostredníctvom svojho webového sídla151 alebo
zvukový záznam dostupný verejnosti na vypočutie v priestoroch vysokej školy fakulty
počas troch mesiacov od skončenia krízovej situácie.152

Podrobnosti o spôsobe uskutočňovania vzdelávacích činností dištančnou metódou,
hodnotení študijných výsledkov v rámci štúdia predmetu prostredníctvom telekonferencie
§ 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
Čl. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
§ 108e ods. 2 zákona o vysokých školách.
§ 108e ods. 5 zákona o vysokých školách.
§ 108 ods. 9 zákona o vysokých školách.
§ 108e ods. 6 zákona o vysokých školách.

a vykonávaní štátnych skúšok v bakalárskych študijných programoch, štátnych skúšok
v magisterských študijných programoch, dizertačných skúšok a obhajob dizertačných prác
prostredníctvom telekonferencie upravia metodické usmernenia, ktoré vydajú dekan alebo
vecne príslušní prodekani.
(4)

Ak z dôvodu krízovej situácie nemohol študent absolvovať zapísané predmety podľa
študijného plánu, dekan môže na odôvodnenú žiadosť študenta zrušiť príslušnú kontrolnú
etapu štúdia; to neplatí, ak ide o kontrolu absolvovania opakovane zapísaných predmetov.

(5)

Ak z dôvodu krízovej situácie nemohol študent riadne skončiť štúdium v lehote podľa § 65
ods. 2 zákona o vysokých školách, rektor môže na odôvodnenú žiadosť študenta mimoriadne
predĺžiť štúdium nad rozsah ustanovený v § 65 ods. 2 zákona o vysokých školách a určiť
študentovi lehotu, o ktorú sa štúdium predĺži.153

V čl. 54 sa odkaz 153 a k nemu príslušná poznámka pod čiarou 153 označia číslom 154.

153

§ 108e ods. 4 zákona o vysokých školách.

