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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, (ďalej len „FiF UK“) vydáva opatrenie, ktorým sa 
upravujú podmienky zabezpečovania niektorých činností FiF UK. 
(1) Dňom 11. mája 2020 sa ruší povinnosť pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov FiF UK 

vykonávať prácu doma. Nie je tým dotknutá povinnosť pre pedagogických zamestnancov realizovať 
vzdelávacie činnosti dištančnou formou. Pedagogickí zamestnanci môžu vzdelávanie dištančnou formou 
uskutočňovať v priestoroch FiF UK alebo v iných vhodných priestoroch. 

(2) Dekan, prodekani, tajomník fakulty, vedúci katedier, vedúci oddelení a riaditelia súčastí FiF UK určia svojim 
priamym podriadeným, ktorí nevykonávajú pedagogickú alebo výskumnú činnosť, čas, v ktorom sú povinní 
zdržiavať sa na pracovisku od 11. mája 2020. Tento čas môže byť kratší ako dohodnutý pracovný čas, ak sa 
tým neohrozí riadne a včasné plnenie pracovných povinností. Riadiaci a vedúci zamestnanci budú priebežne 
monitorovať a vyhodnocovať plnenie pracovných povinností a môžu upravovať čas prítomnosti podriadených 
zamestnancov na pracovisku podľa aktuálneho vývoja tak, ako si to bude vyžadovať plnenie pracovných 
povinností. Tým nie je dotknuté ustanovenie v článku 4. 

(3) Úradné hodiny pracovísk dekanátu FiF UK sú od 11. mája 2020 platné v rozsahu spred 9. marca 2020. 
(4) Služby Ústrednej knižnice FiF UK budú sprístupnené pre zamestnancov, študentov a ostatnú verejnosť od 

13. mája 2020 v takom rozsahu, v akom to umožňuje opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. 
OLP/3795/2020 vydané 5. mája 2020. Služby čiastkových knižníc budú sprístupnené pre zamestnancov 
a študentov FiF UK od 13. mája 2020, a to vo forme a v rozsahu, ktorý určí riaditeľka Ústrednej knižnice FiF 
UK. Informáciu o výpožičných hodinách a ďalšie prevádzkové informácie budú zverejnené na webovom sídle 
Ústrednej knižnice FiF UK. Študovňa Ústrednej knižnice FiF UK a študovne čiastkových knižníc zostávajú pre 
zamestnancov, študentov a ostatnú verejnosť neprístupné do odvolania.  

(5) Jedáleň FiF UK v budove na Gondovej 2 obnoví svoju činnosť 11. mája 2020 v obmedzenom režime, pričom 
bude zabezpečený výdaj obedov pre zamestnancov FiF UK v prenosných obaloch; konzumácia jedla 
v priestoroch jedálne nie je povolená. 

(6) Vstup do budov FiF UK pre študentov je povolený len v prípade využitia služieb Ústrednej knižnice FiF UK, 
čiastkových knižníc, Podateľne FiF UK, Študijného oddelenia FiF UK, Referátu vedeckého výskumu 
a doktorandského štúdia FiF UK a Referátu zahraničných vzťahov FiF UK, a to len na čas nevyhnutný na 
využitie týchto služieb. Vstup do budov FiF UK pre študentov je povolený aj v prípade ich účasti na zasadnutí 
orgánov akademickej samosprávy alebo ich komisií, ak sú členmi týchto orgánov, resp. komisií, alebo sú 
prizvaní na zasadnutie týchto orgánov, resp. komisií, alebo sa zúčastňujú verejného zasadnutia týchto 
orgánov, resp. komisií. Podmienky prítomnosti študentov v budovách FiF UK na účely vykonania skúšky, 
štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce budú upravené osobitne. 

(7) Všetci zamestnanci, študenti a ďalšie osoby, ktoré sa zdržiavajú v priestoroch FiF UK, sú povinní naďalej 
dodržiavať platné hygienické nariadenia vydané v súvislosti s ochorením COVID-19. 

(8) Toto opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 

V Bratislave 6. mája 2020 

  ………………………………………… 
  prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 
  dekan FiF UK 


