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V súvislosti s odporúčaním Pracovnej skupiny rektora UK na monitorovanie, vyhodnocovanie 

situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu, rektor UK vydal 

príkaz na prerušenie prezenčnej výučby v čase od 9. marca 2020 do 27. marca 2020, vydávam 

nasledovný príkaz dekana, ktorým sa konkretizuje príkaz rektora č. 7/2020 Opatrenia Univerzity 

Komenského v Bratislave v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení, ktorým 

sa prerušuje prezenčná výučba na UK na obdobie od 9. marca 2020 do odvolania1. 

 

Čl. 1 

Povinnosti zamestnancov v období od 9. marca 2020 do odvolania2 

 

(1) Výučba na vyššie uvedené obdobie sa na FM UK prerušuje na všetkých stupňoch štúdia 

a oboch formách štúdia a bude sa realizovať výlučne dištančnou metódou. Nakoľko 

dištančná metóda nahrádza priamy kontakt vysokoškolského učiteľa so študentom, všetka 

komunikácia sa vo vyššie uvedenom období bude realizovať prostredníctvom 

komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní počítačových 

sietí. 

(2) Na vyššie uvedené obdobie sa ruší povinnosť ustanovená v čl. 12 ods. 2 vnútorného 

predpisu č. 1/2020 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

managementu, ktorou sa upravujú niektoré povinnosti vysokoškolských učiteľov 

a výskumných pracovníkov (konzultačné hodiny sa v rámci vyššie uvedeného 

časového obdobia uskutočnia výlučne mimo svojho pracoviska s využitím 

a podporou informačných technológií). 

(3) Na vyššie uvedené obdobie sa ruší povinnosť ustanovená v čl. 13 ods. 2 vnútorného 

predpisu č. 1/2020 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

managementu, ktorou sa upravujú niektoré povinnosti vysokoškolských učiteľov 

a výskumných pracovníkov (prikazuje sa uskutočňovať všetky aktivity súvisiace 

so vzdelávaním a výskumom výlučne mimo svojho pracoviska s využitím 

a podporou informačných technológií). 

(4) Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sa podieľajú na výučbe, sú povinní 

študentom distribuovať materiály k témam uvedeným v sylaboch predmetu 

od 4. výučbového týždňa semestra do odvolania3 v elektronickej forme, tieto 

je odporúčané doplniť ďalšími textami na naštudovanie (možnosť využiť vzdialený 

prístup k externým informačným zdrojom cez Akademickú knižnicu UK). Je potrebné 

dôsledné dodržanie tejto povinnosti, nakoľko je dôležité, aby mali študenti k dispozícii 

potrebné študijné materiály, aby sa mohli venovať samoštúdiu. 

(5) Zamestnanci dekanátu FM UK a zamestanci ostatných súčastí fakulty vykonávajú svoje 

pracovné povinnosti výlučne mimo svojho pracoviska s využitím a podporou 

informačných technológií. 

(6) V prípade, že zamestnancovi vznikne neodkladná potreba prítomnosti na pracovisku, 

môže tak urobiť na nevyhnutný čas, s podmienkou, že: 

a. v prípade, ak ide o vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka, 

s predchádzajúcim súhlasom vedúceho katedry, 

 
1 Resp. v období podľa opatrení verejných autorít. 
2 Resp. v období podľa opatrení verejných autorít. 
3 Resp. v období podľa opatrení verejných autorít. 
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b. v prípade, ak ide o zamestnanca dekanátu FM UK, s predchádzajúcim súhlasu 

tajomníčky FM UK, 

c. v prípade, ak ide o zamestnancov ostatných súčastí fakulty (všetky oddelenia 

a všetky referáty), s predchádzajúcim súhlasom dekana FM UK. 

(7) Zamestnancom, ktorí vykonávajú pracovnú pozíciu vrátnikov, ich pracovná doba zostáva 

nezmenená. 

(8) Odporúča sa vyvarovať sa využívania mestskej hromadnej dopravy a na prípadnú cestu 

na pracovisko využiť vlastný osobný automobil. 

 

Čl. 2 

Povinnosti zamestnancov v po skončení prerušenia prezenčnej výučby 

 

(1) Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci po skončení prerušenia prezenčnej výučby 

budú povinní dodržať naplánovanú výučbu a termíny štátnych záverečných skúšok tak, 

ako to určí dekan fakulty a prodekan pre štúdium a vzťahy s verejnosťou FM UK. 

(2) Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorým bola pre akademický rok 

2019/2020 schválená mobilita v rámci programu Erasmus+, nie sú oprávnení sa jej 

zúčastniť v čase konania štátnych záverečných skúšok v súlade s ods. 1. 

(3) FM UK ako zamestnávateľ neumožní zamestnancovm čerpanie dovoleniek 

do 30. júna 2020. 

 

Čl. 3 

 

(1) Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňa. 8. marca. 

(2) Dodatok č. 1 k tomuto príkazu nadobúda platnosť a účinnosť dňa 12. marca 2020. 

(3) Dodatok č. 2 k tomuto príkazu nadobúda platnosť a účinnosť dňa 24. marca 2020. 

 

 

 

V Bratislave 8.marca 2020 

 

 

 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

dekan FM UK 

 


