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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „fakulta“ 

v príslušnom gramatickom tvare alebo „FM UK“) vydáva v súlade s Príkazom rektora Univerzity 

Komenského v Bratislave č. 14/2020 Organizácia a podmienky pedagogického procesu 

a prevádzky na Univerzite Komenského v Bratislave na zimný semester akademického roka 

2020/2021 (ďalej len „príkaz“ v príslušnom gramatickom tvare) tento príkaz (ďalej len „príkaz“ 

v príslušnom gramatickom tvare). 

 

I. 

 

(1) Všetkým osobám prítomným na pracoviskách fakulty sa nariaďuje povinnosť rešpektovať 

platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Vedúcim zamestnancom sa nariaďuje 

povinnosť priebežne sledovať oznámenia Úradu verejného zdravotníctva SR zverejňované 

na jeho webovom sídle a povinnosť zabezpečiť ich dodržiavanie na pracovisku, za ktorého 

vedenie zodpovedajú. 

 

(2) Vedúci zamestnanci sú povinní na svojich pracoviskách zabezpečiť, aby všetky osoby 

prítomné v priestoroch interiérov fakulty dodržiavali povinnosť prekrytia horných 

dýchacích ciest. Vedúci zamestnanci sú ďalej povinní na svojich pracoviskách zabezpečiť, 

aby zamestnanci dbali na zvýšenú hygienu rúk. Odporúča sa obmedziť fyzický kontakt 

medzi osobami (napr. podávanie rúk) na čo najnižšiu mieru.1 

 

(3) Vedúcim zamestnancom sa nariaďuje, aby na  svojich pracoviskách viditeľným spôsobom 

umiestnili písomné oznámenia informujúce o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest 

rúškom  v slovenskom a súčasne aj v anglickom jazyku, a zároveň aby plnenie uvedenej 

povinnosti aj dôsledne kontrolovali a vynucovali. 

 

II. 

 

(4) Čl. 3 vnútorného predpisu č. 13/2020 Smernica dekana Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty managementu Organizácia a podmienky pedagogického procesu 

a prevádzky na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu v zimnom 

semestri akademického roka 2020/2021 upravujem nasledovne: 

a. prvý ročník bakalárskeho stupňa v dennej forme štúdia bude mať všetky 

vzdelávacie činnosti v rámci prvého výučbového týždňa zimného semestra 

akademického roka 2020/2021 uskutočňované výlučne dištančnou metódou, 

b. druhý a tretí ročník bakalárskeho stupňa v dennej forme štúdia a prvý a druhý 

ročník magisterského stupňa štúdia bude mať všetky vzdelávacie činnosti v rámci 

prvých dvoch týždňov zimného semestra akademického roka 2020/2021 

uskutočňované výlučne dištančnou metódou. 

 

 
1 Výnimka z nosenia rúšok na pracovisku sa vzťahuje na kancelárie s malým počtom osôb a stálym kolektívom, 

pri súčasnom dodržaní dvojmetrového odstupu medzi osobami – avšak akonáhle tieto osoby opustia svoj pracovný 

priestor (kanceláriu) a vstúpia do spoločného priestoru fakulty (chodby, vestibuly, kancelárie iných osôb, etc.) sú 

povinní zabezpečiť prekrytie horných dýchacích ciest rúškom. 
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(5) Nariaďuje sa konzultácie pre študentov k predmetom a/alebo záverečným prácam 

realizovať dištančnou metódou. V nevyhnutnom prípade potreby realizovania konzultácií 

prezenčnou metódu sa zakazuje poskytovať ich vo svojich pracovných priestoroch 

(kanceláriách) a je potrebné ich realizovať v exteriéri alebo v priestoroch posluchární 

so zabezpečením rozostupov medzi študentmi (šachovnicové sedenie). 

 

III. 

 

Tento príkaz nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť odo dňa 18. septembra 

2020. 

 

 

 

 

V Bratislave 17. septembra 2020 

 

 

 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

dekan 


