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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, (ďalej len „fakulta“ alebo „FiF UK“) vydáva v súlade 
s Príkazom rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 1/2021 zo dňa 2. januára 2021 (ďalej len „príkaz rektora“) 
a s prihliadnutím na uznesenie vlády SR č. 808/2020 zo dňa 31. decembra 2020 (ďalej len „uznesenie vlády“) 
nasledujúce opatrenie, ktorým sa upravujú podmienky fungovania fakulty v období zákazu vychádzania 
nariadeného uznesením vlády. 
(1) Všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci FiF UK s výnimkou zamestnancov podľa odseku 2 v období 

od 4. januára 2021 do 24. januára 2021 vykonávajú prácu z domu. 
(2) Zamestnanci FiF UK, ktorí zabezpečujú nevyhnutnú prevádzku fakulty, vykonávajú svoju prácu v sídle FiF 

UK, a to počas pracovnej doby a len v čase nevyhnutnom na výkon práce. V súlade s príkazom rektora 
zamestnancami, ktorí zabezpečujú nevyhnutnú prevádzku fakulty, sa rozumejú zamestnanci, ktorých fyzická 
neprítomnosť na pracovisku by ohrozila zabezpečenie bazálnych činností fakulty a mala by závažné 
nepriaznivé dôsledky na uskutočňovanie úloh fakulty, prípadne by spôsobila vážne ekonomické či iné škody. 
Ide najmä o zamestnancov zabezpečujúcich bezpečnosť, ochranu a údržbu budov, starostlivosť o informačné 
systémy a siete, ekonomický a personálny chod fakulty a pracovníčky podateľne. 

(3) Zamestnancov podľa odseku 2 určí tajomník fakulty. Títo zamestnanci o tom budú informovaní štandardnými 
komunikačnými prostriedkami a bude im vystavené potvrdenie v súlade s príkazom rektora. 

(4) Úradné hodiny pracovísk dekanátu FiF UK sú v období od 4. januára 2021 do 24. januára 2021 zrušené 
s výnimkou úradných hodín podateľne. Úradné hodiny podateľne sú počas pracovných dní od 10:00 do 13:00. 

(5) Doručenie úradnej zásielky alebo doporučenej zásielky bezodkladne oznámi pracovníčka podateľne 
prostredníctvom mailu adresátovi, ak je zásielka doručovaná na meno, alebo vedúcej alebo vedúcemu 
katedry, ak je zásielka doručovaná na katedru. 

(6) V období od 4. januára 2021 do 24. januára 2021 sa pozastavuje poskytovanie služieb Ústrednej knižnice FiF 
UK a čiastkových knižníc zamestnancom fakulty, študentom a ostatnej verejnosti. 

(7) Vstup do budov fakulty je umožnený len zamestnancom s potvrdením podľa odseku 3. Budova fakulty na 
Štúrovej 9 je v období od 4. januára 2021 do 24. januára 2021 zatvorená. Budova fakulty na Gondovej 2 je 
pre zamestnancov, ktorí nezabezpečujú nevyhnutnú prevádzku fakulty podľa odseku 2, študentov a ostatnú 
verejnosť prístupná len z dôvodu návštevy podateľne a na čas nevyhnutný na uskutočnenie tejto návštevy. 

(8) Jedáleň FiF UK v budove na Gondovej 2 je v období od 4. januára 2021 do 24. januára 2021 zatvorená. 
(9) Študenti, ktorí sú prihlásení na zimný termín štátnych skúšok v období od 11. januára 2021 do 29. januára 

2021, zasielajú podpísané licenčné zmluvy k záverečným prácam poštou a sken licenčnej zmluvy emailom 
študijnému poradcovi. 

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

V Bratislave 3. januára 2021 

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


