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Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej  len  
„FSEV UK”)  vydáva na základe článku 13  ods. 3 a 6 vnútorného predpisu č. 1/2011 Organizačný 
poriadok  FSEV UK v znení neskorších dodatkov tento Príkaz dekanky č. 15/2021 Opatrenia FSEV 
UK na zabezpečenie prevádzky knižnice FSEV UK v akademickom roku 2020/2021  od 10.5.2021 
v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení súvisiaich s COVID-19 (ďalej len 
„príkaz dekanky“). 

 
Článok 1 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
 
1.1. Prevádzka knižnice FSEV UK je v období od 10.5.2021 zabezpečovaná na základe odporúčaní 

Slovenskej národnej knižnice a v súlade s metodickými usmerneniami a dokumentmi 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vnútornými predpismi UK a vnútornými 
predpismi FSEV UK.  

1.2. V prípade zhoršenia pandemickej situácie pre školy a školské zariadenia“ týkajúci sa 
vysokých škôl a študentských domovov, sa  prevádzka knižnice obmedzí len na poskytovanie 
elektronických služieb.  

 
Článok 2  

PREVÁDZKA KNIŽNICE FSEV UK  V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021 
 
2.1. Prevádzka knižnice a služieb, ktoré poskytuje, sa v  akademickom roku 2020/2021 
s účinnosťou od 10.5.2021 bude realizovať len v režime výpožičky a vrátenia kníh, a to 
nasledovným spôsobom:  

§ výpožičné služby sú realizované bezkontaktným spôsobom, t.j. osoba využívajúca služby 
knižnice FSEV UK je povinná si vopred objednať príslušné publikácie k výpožičke online 
a vyzdvihne si ich od pracovníka/čky knižnice pri jej vstupe. Rovnakým spôsobom je 
osoba využívajúca výpožičné služby knižnice povinná príslušné publikácie vrátiť naspäť.  

§ Vyzdvihnutie /vrátenie publikácií osobným spôsobom je možné v pondelok a utorok 
v čase medzi 9.00 – 12.00 hod.  

§ Prezenčná výpožička publikácií a štúdium v priestoroch knižnice FSEV UK nie je možné 
vzhľadom na proti-pandemické obmedzenia realizovať až do odvolania. 

§ Ďalšie služby poskytované knižnicou ako tlač alebo kopírovanie v priestoroch knižnice 
FSEV UK nie je možné vzhľadom na proti-pandemické obmedzenia realizovať až do 
odvolania. 

 



2.2. Za účelom evidencie prítomnosti osôb v priestoroch FSEV UK, sa vedie evidencia prítomných 
a osôb využívajúcich služby knižnice na vrátnici FSEV UK.  
 

Článok 3 
HYGIENICKÉ OPATRENIA PRI POŽIČIAVANÍ A VRÁTENÍ KNÍH V KNIŽNICI FSEV UK   

 
3.1. Za účelom vypožičania alebo vrátanie knihy z/do knižnice FSEV UK platia nasledovné 
usmernenia súvisiace s prevádzkou budovy FSEV UK, Mlynské luhy 4, Bratislava:  

a) Do budovy sa vstupuje hlavným vchodom (vstup z ulice Mlynské luhy). 
b) Pri vstupe do budovy je dezinfekcia na ruky, je povinnosťou každého/ej 

vstupujúceho/cej ju použiť. 
c) Pred vstupom do budovy je potrebné pristúpiť k prístroju na meranie teploty 

a kontrolu použitia respirátora. 
d) Počas pobytu v priestoroch FSEV UK sú všetci/ky prítomní a prítomné povinní/é nosiť 

respirátor. Výnimky z povinnosti nosiť respirátor ustanovuje príslušné Opatrenie ÚVZ 
SR. 

e) Dodržujte hygienické zásady R-O-R: rúško-odstup-ruky. V priestoroch toaliet aj pri 
vstupe do budovy je dostatok hygienických prostriedkov. 

3.2. Pracovníci knižnice zabezpečia pravidelne dezinfekciu vypožičaných publikácií, t.j. publikácie 
požičané na prezenčné štúdium resp. Vrátené publikácie bude možné zapožičať až po 
uplynutí nasledujúcich 24 hodín.   

 
Článok 4 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 
Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania. 
 
V Bratislave 5. mája 2021  

 
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 

dekanka FSEV UK 


