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1. V zmysle § 55 ods. 7 § 89 ods. 5 a § 92 ods. 3,4,14 zákona č. 131/2002 v znení zmeny      

363/2007 Z. z. a v súlade s § 60 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 
zmeny 363/2007 Z. z. je externá forma štúdia uskutočňovaná kombinovanou ( t. j. 
kombinácia medzi pravidelným vyučovaním a štúdiom „ na diaľku“) alebo dištančnou 
metódou (t.j. bez povinnosti vyučujúceho viesť štúdium priamou metódou a bez  
povinnosti študujúceho zúčastňovať sa na priamej výučbe). V študijných programoch 
na Pedagogickej fakulte UK je v externom type štúdia realizovaná a odporúčaná tzv. 
kombinovaná metóda. 

 
2. V zhode s príkazom dekana PdF UK č. 5/2007 sa štúdium v externej forme štúdia 

organizuje bez vstupu tretích subjektov a riadi sa koncepciou práce s externými 
študentmi, ktorá je zverejnená na webových stránkach fakulty. 

 
3. V zmysle citovaného zákona ako aj v zmysle Študijného poriadku UK ako aj 

Študijného poriadku UK PdF je povinnosťou vyučujúcich pri ponuke predmetov pre 
študentov v externej forme štúdia poskytnúť študentom rozpis blokových sústredení,  
sylabus kurzu, informačný list k predmetu (kurzu) vypísať témy seminárnych, 
ročníkových a záverečných prác, viesť a hodnotiť seminárne, ročníkové a záverečné 
práce, informovať študentov o termínoch priebežného hodnotenia, informovať 
študentov o termínoch záverečného hodnotenia kurzu (skúškach) najneskôr v prvý deň 
začiatku skúšobného obdobia,  vyhodnotiť (vyskúšať) študentov, pričom každý študent 
má právo počas semestra na jeden riadny termín a dva opravné termíny na skúšku. 

 
4. Pri organizácii externej formy štúdia zohrávajú dôležitú úlohu študijní poradcovia 

(tútori).  Sú kontaktnou osobou medzi učiteľmi, Oddelením bakalárskeho 
a magisterského štúdia UK PdF (OBMŠ) a študentmi. Vedúci katedry, ktorá garantuje 
študijný program alebo jeho komponent, môže v súlade s počtom študentov menovať 
okrem študijného poradcu aj tzv. koordinátora externého štúdia za katedru. Ten je  
zodpovedný za prípravu blokových sústredení, poskytovanie informácií na webovej 
stránke katedry, za komunikáciu medzi OBMŠ, vyučujúcimi a študentmi.



5. Pred zápisom do príslušného semestra akademického roka organizuje študijný poradca 
(tútor) stretnutie so svojou skupinou študentov. O tomto stretnutí sú študenti 
informovaní prostredníctvom katedrovej webovej stránky. Študijní poradcovia 
poskytujú študentom informácie o študijnom programe a o aktuálnej ponuke predmetov 
v odborových komponentoch ŠP a aj v spoločnom základe v príslušnom semestri. 
Vychádzajú pri tom predovšetkým z tzv. odporúčanej študijnej cesty pre daný semester 
a študijný program. Tieto informácie sú aj súčasťou ročenky UK PdF na príslušný 
akademický rok. Následne OBMŠ organizuje zápisy jednotlivých ročníkov a skupín 
študentov. Práca študijných poradcov sa riadi smernicou dekana fakulty. 

 
6. Zápis predmetov na jednotlivé semestre sa realizuje nasledujúcim spôsobom:  

a) Študenti odovzdajú zápis predmetov na OBMŠ v stanovenom termíne. Opravy 
v tzv. zápisnom hárku je možné zrealizovať najneskôr dva týždne po reálnom 
termíne zápisu, na ktorý sú študenti pozývaní.  

b) OBMŠ pošle na katedry zoznamy zapísaných študentov na jednotlivé predmety 
najneskôr štyri týždne po uzatvorení zápisu.  

c) Jednotlivé katedry zrealizujú kontrolu tzv. zápisných hárkov a o zistených 
problémoch, prípadne chýbajúcich hárkoch informujú najneskôr týždeň po ich 
obdržaní referentky OBMŠ, resp. vedúcu referátu práce s externými študentmi. 

d) Vyučujúci zverejnia témy seminárnych prác a termíny ich odovzdania. Študent 
si môže seminárnu prácu vybrať osobne alebo elektronicky. 

e) Vyučujúci zverejnia v dostatočnom predstihu – týždeň pred skúškovým 
obdobím na webových stránkach katedry termíny a miesto konania skúšok. 

 
7. V priebehu semestra majú študenti externého štúdia možnosť konzultácií so 

študijnými poradcami a s vyučujúcimi ponúkaných predmetov aj v rámci ich 
vypísaných konzultačných hodín (osobnou prítomnosťou, telefonicky alebo 
elektronickou cestou). Konzultačné hodiny musia byť zverejnené na webovej stránke 
katedry. 
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