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ZÁPISNICA č. 3/2020 
z mimoriadneho zasadnutia vedenia fakulty zo dňa 9. 3. 2020 

 
PROGRAM: 

1. Preventívne opatrenia UK a FiF UK s cieľom predísť šíreniu nákaze koronavírusom COVID-19 
a v súvislosti s vrcholiacou epidémiou chrípky, opatrenia na zabezpečenie chodu fakulty 
v osobitnom režime. 

2. Rôzne. 
 

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny  

 

Zasadnutie otvoril dekan Marián Zouhar. 

1. Vedenie fakulty za účasti vedúcej oddelenia ekonomiky a vedúceho študijného oddelenia 

diskutovalo o situácii na fakulte a následne schválilo tieto opatrenia: 

 

ŠTÚDIUM: 

a) Študijné oddelenie bude zatvorené, bezodkladné záležitosti týkajúce sa agendy 

študijného oddelenia budú vybavovať pracovníčky a pracovníci študijného oddelenia 

elektronickou poštou. Podobne aj ostatné oddelenia nebudú dostupné pre vybavovanie 

bežnej agendy. Pracovníci a pracovníčky jednotlivých oddelení a referátov budú plniť 

svoje pracovné úlohy prostredníctvom elektronickej pošty. 

b) Pre študentov, ktorí majú predĺžené skúškové obdobie a ich skúškové obdobie trvá aj v 

súčasnosti, sa toto obdobie ďalej predlžuje o ďalšie dva týždne, resp. o obdobie, počas 

ktorého bude prerušená výučba. 

c) V prípade študentov, ktorí píšu záverečnú prácu a je pre nich nevyhnutné využívanie 

infraštruktúry fakulty, je možné predĺženie termínu na odovzdanie práce a katedry majú 

možnosť tento termín posunúť o 5 pracovných dní. Ak by sa obdobie prerušenej výučby 

predĺžilo na viac ako dva týždne, vedenie fakulty prijme ďalšie opatrenia, ktoré by boli v 

súlade s termínmi podľa študijného poriadku a ďalšími požiadavkami. 

d) Termín na absolvovanie pedagogických praxí sa predlžuje o dva týždne. 

e) Pre študentov doktorandského štúdia, ktorí plánujú odovzdať dizertačnú prácu, zostáva v 

platnosti termín na odovzdanie do 31. 3. 2020 prostredníctvom AIS. Výtlačky práce je 

možné poslať poštou do 3. 4. 2020. 

f) Ďalšie informácie týkajúce sa študijných záležitostí zašle vedúcim katedier prodekanka 

pre bakalárske a magisterské štúdium. 

 

PREVÁDZKA FAKULTY: 

g) Vstup do budovy na Gondovej ulici bude možný v obmedzenom režime. V budove bude 

zabezpečená stála služba na vrátnici, upratovanie a dezinfekcia priestorov v pravidelných 

intervaloch. Administratívni zamestnanci na dekanáte budú môcť do budovy vstupovať 
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podľa pravidiel dohodnutých v rámci jednotlivých útvarov. Pedagogickí a výskumní 

zamestnanci budú môcť do budovy vchádzať v prípade, že doručujú poštu na podateľňu. 

V naliehavých prípadoch je možné do budovy vstúpiť aj z iných dôvodov so súhlasom 

dekana.  

h) Vstup do budovy na Štúrovej ulici nebude možný. V naliehavých prípadoch je možné 

kontaktovať vrátnicu na Gondovej ulici - oznam aj s telefónny číslom na vrátnicu bude 

zavesený na dverách budovy na Štúrovej. Budovy na Šafárikovom námestí a na Múzejnej 

ulici podliehajú režimu, ktorý nastaví rektorát. 

i) Ekonomické oddelenie bude fungovať v obmedzenom režime, aby bol zabezpečený 

základný chod fakulty. Budú sa prijímať cestovné príkazy a vyúčtovania pracovných ciest. 

V uvedenom období sa nebudú prijímať a realizovať požiadavky na nákup. Komunikácia s 

ekonomickým oddelením a ďalšími útvarmi bude prebiehať výlučne prostredníctvom 

podateľne, resp. elektronicky. Cestovné príkazy, realizačné listy, vyúčtovania pracovných 

ciest a podobne treba nechať v schránke pred dverami podateľne. Pracovníčky podateľne 

ich odtiaľ budú vyberať v pravidelných intervaloch raz za deň a budú ich distribuovať na 

príslušné oddelenia dekanátu. 

j) Podateľňa bude pracovať v obmedzenom režime tak, aby bola riadne prijatá 

a zaevidovaná všetka doručená pošta. 

 

O opatreniach prijatých v súvislosti s prerušením výučby bude dekan fakulty informovať 

študentov a zamestnancov elektronickou poštou. 

 

2. Dekan fakulty informoval, že plánované zasadnutie Kolégia dekana nebude 23.3.2020, ako 

bolo pôvodne plánované, ale týždeň po zasadnutí Kolégia rektora, ktorého termín zatiaľ nie 

je známy. Vedecká rada FiF UK bude predbežne zasadať koncom marca v závislosti od vývoja 

situácie.  

Predseda Akademického senátu FiF UK informoval, že zasadnutie senátu bude zvolané 

v súlade s platnými právnymi predpismi, termín zatiaľ nebol stanovený. Senátori program 

zasadnutia poznajú, dostali na pripomienkovanie aj všetky podklady pre rokovanie senátu. 

Vedenie fakulty bude operatívne rokovať podľa vývoja situácie, najneskôr však v pondelok 

16.marca 2020.   

 

Zapísal: Mgr. Radoslav Števčík, tajomník 

 

 

 

 Overil: prof. Marián Zouhar, PhD., dekan 

 


