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SMERNICA DEKANKY 

1 / 2021 

 

ZÁSADY DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA NA FMK UCM V TRNAVE 
 

Tento dokument definuje zásady a upravuje pravidlá dištančného vzdelávania na 

Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

 

1. Metóda dištančného vzdelávania je využívaná v čase nepriaznivej epidemiologickej 

situácie, prípadne pri iných situáciách, ktoré vážnym spôsobom obmedzujú realizáciu 

prezenčnej výučby. 

2. Každý pedagóg absolvuje online webinár, ktorý zabezpečuje fakulta, s cieľom získať 

základné zručnosti pri online vzdelávaní. 

3. Rozsah dištančného vzdelávania zodpovedá rozsahu prezenčného vzdelávania, výučba 

je realizovaná v termíne a v čase, ktorý je uvedený v platnom rozvrhu. 

4. Ku každému predmetu je priradený hypertextový odkaz. Po kliknutí na tento odkaz je 

študent presmerovaný do priestoru komunikačnej platformy, na ktorej výučba 

prebieha.  

5. Dištančné vzdelávanie je realizované prostredníctvom služby Google Meets, Microsoft 

Teams, Moodle alebo inou, fakultou schválenou komunikačnou platformou. 

6. Študenti majú vytvorené vlastné kontá, ktorými sa na výučbu prihlasujú. 

7. Výučba je určená výlučne študentom FMK. 

8. V prípade, že pedagóg alebo študent nemá dostatočné technické zabezpečenie, fakulta 

ponúka možnosť vyučovania z priestorov fakulty. Na online výučbu sú prispôsobené 

špeciálne miestnosti. 

9. Študenti a pedagógovia sú povinní plniť všetky povinnosti, ktoré vyplývajú 

zo Študijného poriadku UCM aj počas dištančného vzdelávania. 

10. Pedagóg je povinný mať vypísané konzultačné hodiny v online kalendári na to 

určenom v rozsahu minimálne 90 minút týždenne a byť na nich prítomný online. 

Oficiálne vypísané konzultačné hodiny sú v čase od 8,00 - do 17,00. 
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11. Konzultačné hodiny sú zverejnené na webe fakulty na profile pedagóga spolu s dňom, 

časom a hypertextovým odkazom na prihlásenie. 

12. Pedagóg v sylaboch predmetu určí spôsob ukončenia predmetu aj v prípade dištančnej 

výučby – test, písomná práca, ústna skúška v online forme a pod. 

13. Pedagóg určí (prípadne prispôsobí) podmienky absolvovania predmetu. Študenti 

musia byť informovaní o spôsobe ukončenia predmetu v dištančnej forme (napr.  

dochádzka, povinné úlohy, zadania). V prípade technických problémov, je študent 

povinný pedagóga o nich informovať. Pri praktických predmetoch majú študenti 

možnosť požiadať o sprístupnenie softvéru, ktorý je na výučbu potrebný (obmedzená 

kapacita). 

14. Študenti majú počas dištančného vzdelávania neobmedzený prístup k elektronickým 

zdrojom prostredníctvom Archívu FMK a Virtuálnej študovne UCM. 

15. Štátna skúška, ktorá  prebieha v online forme, vychádza zo všetkých pravidiel 

definovaných v Študijnom poriadku. 

16. V prípade nepriaznivej situácie študenti odovzdávajú záverečné práce len 

v elektronickej podobe.  

17. Prijímacie skúšky, ktoré prebiehajú v onlinovej forme, vychádzajú zo všetkých 

pravidiel definovaných v Prijímacom poriadku UCM v Trnave. 

 

 
V Trnave, 21. januára 2021 

 

 

doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. 

dekanka FMK 
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