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CZ 1055/2020 RE 

 

V súlade s čl. 16 bod 1 Štatútu Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „KU“), čl. 5 

bod 4 Organizačného poriadku KU, čl. 4 bod 3 Študijného poriadku KU s prihliadnutím 

na mimoriadnu situáciu spôsobenú globálnou pandémiou ochorenia COVID-19 a s tým 

súvisiace obmedzenia činnosti KU a prezenčnej metódy štúdia na KU vydávam toto 

záväzné  

METODICKÉ USMERNENIE 

 

k organizácii štúdia na Katolíckej univerzite v Ružomberku  

v letnom semestri akademického roka 2019/2020 

 

1. V zmysle čl. 4 bod 3 Študijného poriadku KU bol schválený a vydaný „Harmonogram 

akademického roka 2019/2020“, ktorý je zverejnený na webovej stránke KU: 

http://www.ku.sk/images/dokumenty/smernica_harmonogram_ak._roka_2019_2020.pdf. 

Fakulty majú zverejnený harmonogram uvedeného akademického roka na svojich 

webových sídlach doplnený o termíny prijímacieho konania, resp. prijímacích skúšok, 

harmonogram zápisov na štúdium, termíny štátnych skúšok, prípadne ďalšie dôležité 

termíny vyplývajúce zo špecifík konkrétnej fakulty.  

2. Splnomocňujem dekanov fakúlt, aby v prípade, ak to uznajú za nevyhnutné, predĺžili 

výučbovú časť letného semestra. Výučba s využívaním dištančnej metódy štúdia 

pokračuje od 10. marca 2020 12,00 hod. až do odvolania, resp. do ukončenia obdobia 

výučby v letnom semestri akademického roka 2019/2020 – v zmysle Príkazu rektora P – 

4/2020.  

3. Fakulty zabezpečia kontrolu uplatňovania dištančnej metódy vzdelávania v jednotlivých 

študijných programoch, ako aj kontrolu jej ukončenia a archiváciu príslušných podkladov.  

4. Splnomocňujem dekanov fakúlt, aby v prípade, ak to uznajú za nevyhnutné, predĺžili 

skúškové obdobie letného semestra akademického roka 2019/2020.  

5. V kompetencii dekana príslušnej fakulty je úprava termínov a priebehu štátnych skúšok 

uvedených v harmonograme akademického roka 2019/2020 fakulty tak, aby boli splnené 

všetky podmienky pre účasť študentov končiacich ročníkov na štátnych skúškach. Tiež je 

v kompetencii dekana úprava termínov ďalších akademických aktivít špecifických pre 

fakultu. Počas štátnych skúšok musia byť dodržané všetky aktuálne platné preventívne 

opatrenia k zníženiu nákazy koronavírusom – v tejto súvislosti odporúčam vypracovať 

pokyn dekana príslušnej fakulty, ktorý má obsahovať okrem uplatňovania všeobecných 

http://www.ku.sk/images/dokumenty/smernica_harmonogram_ak._roka_2019_2020.pdf


hygienicko-protiepidemických opatrení aj podmienku osobnej účasti študentov na štátnej 

skúške podľa presne stanoveného harmonogramu (konkrétny čas pre konkrétneho 

študenta) z dôvodu prevencie kumulácie osôb. V pokyne je nutné zohľadniť aj špecifiká 

praktickej časti štátnych skúšok.  

6. Záverečné práce študenti odovzdávajú v akademickom roku 2019/2020 výlučne 

v elektronickej forme vo formáte PDF na dátovom optickom alebo elektronickom médiu 

v identickej verzii, ktorá bola nahratá do Akademického informačného systému AiS2 a 

Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác (CRZP). Dátové optické alebo 

elektronické médium (CD, USB a podobne) s nahratou prácou študent odovzdá v riadne 

zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené meno a priezvisko študenta, názov záverečnej 

práce, rok predloženia práce.   

7. Slávnostné zakončenie akademického roka sa v plánovanom termíne 28. apríla 2020 

neuskutoční. Náhradný termín bude určený na základe vývoja situácie a aktuálnych 

opatrení, o čom bude rektor KU včas informovať. Nie je však vylúčená ani alternatíva, že 

sa slávnostné zakončenie akademického roka 2019/2020 nebude môcť uskutočniť.  

8. Promócie absolventov sa v plánovaných termínoch uvedených v smernici 

„Harmonogram akademického roka 2019/2020“ neuskutočnia. V nadväznosti na aktuálnu 

situáciu budú stanovené nové termíny promócií absolventov alebo sa tieto neuskutočnia 

vôbec. 

9. V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa odporúča realizovať úpravu 

termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy 

spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia 

v zmysle Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia 

vyučovania v školách a školských zariadeniach zo dňa 12. marca 2020: 

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-

veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/. V prípade potreby je 

nutné zabezpečiť zmeny foriem alebo postupov v rámci prijímacieho konania s cieľom 

prijať plánovaný počet uchádzačov. Tiež je nevyhnutné umožniť, aby všetky dokumenty, 

ktoré sú požadované k prihláške na štúdium a ktoré z dôvodu krízovej situácie nie je 

možné momentálne vybaviť (napr. potvrdenie od lekára, logopéda a pod.), mohli 

uchádzači doručiť dodatočne.  

10. Dekan príslušnej fakulty je povinný písomne (elektronicky) informovať rektora KU 

o prijatých opatreniach vyplývajúcich z tohto metodického usmernenia a následne ich 

zverejniť na webovom sídle fakulty.  

11. Medzinárodný multižánrový festival Akademický Ružomberok UNIUM 2020 sa 

v plánovanom termíne 21. – 23. apríla 2020 neuskutoční. Nový termín konania festivalu je 

stanovený na 21. – 23. októbra 2020. Nie je však vylúčená ani alternatíva, že sa festival 

nebude môcť v roku 2020 uskutočniť.  

12. Pri úprave harmonogramu akademického roka 2019/2020, ako aj ďalších skutočností 

uvedených v tomto metodickom usmernení, je potrebné dodržiavať predovšetkým 

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/
https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/


ustanovenie § 61 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ustanovenia Študijného poriadku KU, a tiež podmienky vyplývajúce 

z akreditácie konkrétneho študijného programu, alebo iných príslušných právnych 

predpisov. Opatrenia realizované v zmysle tohto metodického usmernenia majú byť 

realizované s dôrazom na študentov, aby vzniknutá mimoriadna situácia nemala 

negatívny dopad na ich pokračovanie v ďalšom štúdiu alebo na možnosť úspešného 

ukončenia štúdia v akademickom roku 2019/2020. 

 

V Ružomberku dňa 02.04.2020    doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.                                                                                                    

                rektor KU 


