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Organizácia zimného semestra akademického roka 2021/2022 

na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu 
 
V súlade so závermi zasadnutia Krízového štábu Univerzity Komenského v Bratislave, sa Vedenie 
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu uznieslo, že v zimnom semestri 
akademického roka 2021/2022 budú vzdelávacie činnosti zabezpečované v hybridnom režime, 
t. j. semináre/cvičenia v prezenčnej metóde, prednášky a konzultácie v online režime. 
Viac o podmienkach a opatreniach nájdete v rozhodnutí Krízového štábu Univerzity Komenského v 
Bratislave zo dňa 23. augusta 2021. 
Zároveň oznamujeme, že RÚVZ Bratislava – hlavné mesto, vydal súhlasné stanovisko 
(pod č. HDM/16319/2021) k návrhu opatrení na nadchádzajúci zimný semester akademického roka 

2021/2022, ktoré však napriek našej snahe podmienil úpravou (sprísnením) režimu prezenčnej 

výučby od 1. stupňa ohrozenia a tiež o doplnenie povinností prekrytia horných dýchacích ciest. 

 
Prezenčná výučba bude prebiehať pre študentov so splnením podmienok COVID automatu 
pre vysoké školy naplnenia max. 50 % kapacity učební a posluchární. Podľa týchto pravidiel 
je tvorený rozvrh, ktorý bude zverejnený v týždni pred začiatkom výučbovej časti zimného semestra 
(20. september 2021) na webovom sídle fakulty, a súčasne distribuovaný prostredníctvom 
univerzitnej elektronickej pošty. 

 
Prezenčne budú prebiehať len vybrané semináre/cvičenia 
Semináre/cvičenia z niektorých povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov 
sa uskutočnia za súčasnej prítomnosti vyučujúceho a študentov v učebniach a posluchárňach 
fakulty, za dodržania hygienických opatrení (počet študentov, kapacita učební a posluchární, 
dezinfekcia). 

 
Neúčasť na výučbe z vážnych dôvodov (karanténa a pod.) na prezenčnom vyučovaní 
v priestoroch fakulty bude riešená možnosťou účasti na výučbe online 
Študenti, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť prezenčného vyučovania v priestoroch fakulty, budú mať 
k dispozícii online prenos (v každom roku štúdia z aspoň jedného krúžku). Vzhľadom na vzdialený 
režim však môže vyučujúci vyžadovať náhradné plnenie ako náhradu za kontrolné aktivity a aktivity 
vykonávané a odovzdávané priamo na hodine. O plnení týchto povinností budú študenti 
informovaní. 
Online vyučovanie v plnom režime budú mať zabezpečené študenti študujúci študijný program 
manažment poskytovanom v anglickom jazyku, ktorí sa nemôžu vzhľadom na prekážky dostaviť 
na fakultu, študenti externej formy štúdia, ako aj študenti z PraF UK, FMFI UK a FTVŠ UK, ktorí 
študujú na študijných programoch na ktorých participuje aj FM UK, vzhľadom na zákaz miešania 
skupín. 
 
Nie je možné meniť sa medzi krúžkami (skupinami) 
Z preventívnych dôvodov nie je umožnené meniť sa medzi krúžkami (skupinami). 
V predchádzajúcich akademických rokoch to bolo možné systémom „študent za študenta“ – 
to v tomto semestri nebude umožnené žiadnemu študentovi. 

 
Prednášky budú vytvorené v elektronickej forme (video, audio) 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ovv/2021/Rozhodnutia_krizovych_stabov/Rozhodnutie_KS_UK_23-08-2021.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ovv/2021/Rozhodnutia_krizovych_stabov/Rozhodnutie_KS_UK_23-08-2021.pdf
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Prednášky sa všeobecne nebudú konať prezenčnou metódou, ale v elektronickej forme študenti 
obdržia prednášku, ktorá bude obsahovať video a/alebo audio k danej téme podľa sylabu predmetu. 
Prednášku si študent naštuduje v čase, kedy mu to bude vyhovovať (samozrejme 
pred seminárom/cvičením) a toľkokrát, koľkokrát bude potrebovať. Vyťažte z týchto pozitív online 
formy maximum. 
 
 
Každý povinný predmet bude mať online konzultácie 
V rozvrhu okrem seminárov/cvičení budú k danému predmetu naplánované aj online konzultácie. 
V tomto čase bude vyučujúci daného predmetu k dispozícii online (napríklad prostredníctvom 
aplikácie MS Teams) na zodpovedanie otázok a nezrovnalostí, ktoré majú študenti po naštudovaní 
online prednášky, resp. zodpovedanie otázok študentom, ktorí sa nezúčastnili prezenčnej výučby 
v priestoroch fakulty. 
Tieto konzultácie budú slúžiť len na účely konzultovania otázok k danému predmetu, 
nie ku konzultovaniu napríklad záverečných prác – konzultácie k záverečným prácam budú 
samostatne upravené po dohode s vedúcim záverečných prác. 
 
Väčší dôraz bude kladený na priebežnú prácu počas semestra 
Vyučujúci upravia pomer priebežného hodnotenia, ktoré môžu študenti získať počas výučbových 
týždňov semestra (od 20. septembra 2021 do 17. decembra 2021) a hodnotenia za skúšku 
v skúškovom období. Aj z tohto dôvodu je potrebné pracovať priebežne počas semestra. 
 
Prestávky na obed 
Kvôli potrebe zabezpečenia potrebných hygienických opatrení je začiatok výučby naplánovaný 
na čas od 7,20 hod. Prestávky na obed sú predĺžené na 50 minút a v rozvrhu sú naplánované v troch 
rôznych časoch tak, aby sa znížil počet študentov v jedálni. Prestávky na obed budú v týchto časoch: 
od 11,30 hod. do 12,20 hod., 
od 12,20 hod. do 13,10 hod., 
od 13,10 hod. do 14,00 hod. 
 
Začiatky vyučovacích hodín v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 
7:20, 8:10, 9:0, 9:50, 10:40, 11:30, 12:20, 13:10, 14:00, 14:50, 15:40, 16:30, 17:20, 18.10, 19.00, 19.50 


