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V Trnave dňa 13.1.2023 

 
Vážení študenti,  
 
v poslednom období sme zaznamenali katastrofálnu dochádzku študentov na vyučovanie, 
ktorá nielen veľmi komplikuje výučbu učiteľom, ale pôsobí nekorektne voči tým študentom, 
ktorí si povinnosti plnia.  
V zmysle Študijného poriadku čl.4, ods.7:   
„Účasť študenta na výučbe predmetu stanovuje vyučujúci daného predmetu. V 
opodstatnených prípadoch môže dekan na žiadosť študenta rozhodnúť o fakultatívnej účasti 
študenta na vyučovaní. Dekan posúdi dôvody pre ospravedlnenie účasti študenta na 
prezenčnom vzdelávaní (zdravotné, kultúrne, športové) a určí možnosť úľavy na prezenčnom 
vzdelávaní.“  
sa členovia katedry dohodli na základných podmienkach toho,  aby študent mohol byť 
pripustený k záverečnému hodnoteniu predmetu, a tým k jeho absolvovaniu: 

- Vyučovanie bude prebiehať u denných študentov len prezenčnou formou na pôde 
fakulty;  

- U denných kombinovaných študentov bude tiež prebiehať prezenčne v blokoch na 
pôde fakulty a pri plánovaných doplnkových aktivitách aj online  formou; 

- Pedagóg je zodpovedný za to, že Prezenčné listiny na každej hodine vyučovania 
prítomný študent/ka svoju prítomnosť potvrdí podpisom; 

- Denný/á študent/ka, ktorý/á bude mať viac ako dve absencie za semester (je jedno 
z akého dôvodu), musí písomne (nie emailom)  požiadať dekana fakulty 
o ospravedlnenie svojej neúčasti na vyučovaní  a priložiť relevantný doklad svojej tretej 
a viac početnej absencie. V zmysle študijného poriadku mu dekan môže a nemusí 
vyhovieť;  

- Denní kombinovaní študenti majú sústredenia vo viachodinových  blokoch, takže  svoju 
absenciu si musia nahradiť aktivitou obsahovo aj časovo adekvátnou vyučovaciemu 
bloku, na ktorom boli neprítomní podľa dohody s pedagógom;    

- V prípade, že študent/ka nie je schopný/á predmet absolvovať, môže si ho preniesť (so 
stratou jedného termínu) do budúceho akademického roka; 

- V prípade ochorenia učiteľa riešiť výučbu výmenou medzi kolegami, v prípade 
neočakávanej prekážky zo strany pedagóga sekretárka katedry oznámi študentom 
v posluchárni zrušenie vyučovania; 

- V prípade plnenia si iných pracovných povinností pedagóga (konferencia, pracovná 
cesta,...), pedagóg túto skutočnosť dopredu študentom oznámi a  zadá študentom 
pracovnú úlohu v rozsahu vymeškaných hodín; 

- Aj naďalej platí, že online pripojenie študenta na hodiny musí schvaľovať na základe 
písomnej žiadosti dekan fakulty - aj to len v opodstatnených situáciách. 

Platnosť týchto podmienok sa nadobúda dňa 13.2.2023.  
 

Za pracovníkov katedry prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. vedúca katedry  


