
Organizačné usmernenia k dištančnej výučbe na FF UKF v Nitre 

platné od  12.10.2020 

 

1. Od pondelka 12. októbra 2020 sa v súlade s Príkazom rektora č. 43/2020 prerušuje na 
Filozofickej fakulte UKF v Nitre prezenčná forma výučby. Vzdelávanie sa realizuje dištančnou 
formou podľa platného rozvrhu zimného semestra akademického roka 2020/2021 do 
15.11.2020 alebo do odvolania.  

2. Dištančná výučba sa bude realizovať online podľa platného rozvrhu zimného semestra 
prostredníctvom videokonferenčného systému Jitsy Meet: https://meet.ukf.sk alebo 
analogických platforiem. Podporným systémom vzdelávania je e-learningový portál univerzity 
(https://edu.ukf.sk), preto odporúčame študentom, aby si čo najskôr  aktivovali svoje účty na 
tomto portáli prihlásením sa do systému pomocou svojich prihlasovacích údajov, platných do 
AIS či študentského e-mailu. 

3. Vyučujúci a študent sú navzájom povinní komunikovať prostredníctvom školského e-mailu, 
ktorý slúži aj na zaslanie linkov do online systémov a identifikáciu všetkých ďalších 
komunikačných kanálov, ktoré bude vyučujúci  príslušného predmetu používať so súhlasom 
vedúceho pracoviska.  

4. Individuálne konzultácie prezenčnou formou, napríklad za účelom školenia záverečnej 
práce, je možné realizovať po dohode s vyučujúcim.  

5. Študenti učiteľských študijných programov sú povinní riadiť sa aj pokynmi, ktoré sú 
zverejnené na webových stránkach PF UKF v Nitre: https://www.pf.ukf.sk/sk/606-
protiepidemicke-opatrenia-na-pf-ukf-v-nitre 

6. Študijné oddelenie FF je v prevádzke v štandardných úradných hodinách (pondelok – štvrtok 
od 9.00 do 12.00). Odporúčame však študentom využívať predovšetkým online komunikáciu 
a prezenčne riešiť svoje požiadavky a problémy len vo výnimočných prípadoch. 

7. Pedagogickí zamestnanci aj interní doktorandi sú počas dištančnej výučby prítomní na 
svojich pracoviskách, naďalej platí riadny pracovný režim.  

8. Organizovanie hromadných podujatí na FF UKF v Nitre sa zakazuje.  

9. Vo všetkých objektoch je potrebné dôsledne dodržiavať princíp ROR – rúško, odstup, ruky. 
Vstup do budov FF UKF v Nitre je osobám s príznakmi infekcie ochorenia dýchacích ciest prísne 
zakázaný.  

10. Naďalej je potrebné sledovať aktuálne protiepidemiologické opatrenia Úradu verejného 
zdravotníctva SR (www.uvzsr.sk), aktuálne príkazy rektora UKF v Nitre a usmernenia dekanky 
FF UKF v Nitre. 


