
Vážená akademická obec Ekonomickej fakulty UMB, 

Milé kolegyne a milí kolegovia, 

Milé študentky a milí študenti, 

 

keď sme sa 6. februára 2020 spoločne stretli v Aule Rotunda, aby sme spresnili priebeh letného 

semestra v tomto akademickom roku, zdalo sa, že tento semester bude síce náročný kvôli tvorbe 

nových pravidiel akreditácie a kvôli budovaniu nového vnútorného systému kvality, ale otázky 

zabezpečenia výučby na všetkých troch stupňoch vzdelávania a vo všetkých formách, ktoré na našej 

fakulte ponúkame, boli viac-menej jasné. 

Súčasná pandémia súvisiaca s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zmenila našu každodennú 

realitu na nepoznanie. Naše plány na letný semester akademického roka 2019/20 vystriedali 

operatívne riešenia, ktoré sú v súlade s opatreniami prijatými štátnymi orgánmi a vedením Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Po rozhodnutí, že UMB predlžuje prerušenie prezenčnej metódy štúdia pre všetky stupne a formy 

vysokoškolského vzdelávania a s tým súvisiace opatrenia od 30. marca 2020 do odvolania je veľmi 

pravdepodobné, že tento akademický rok na EF UMB ukončíme dištančnými formami výučby. 

Na jednej strane ide o výzvu pre nás pre všetkých, na strane druhej nás táto situácia môže individuálne 

i inštitucionálne posilniť. Ekonomická fakulta UMB má oproti iným pracoviskám veľkú výhodu v tom, 

že vďaka iniciatívnym kolegom v minulom období boli európske projekty využité na vybudovanie 

pracovného virtuálneho prostredia – Moodlu. Práve súčasná doba je pre nás príležitosťou na 

zdokonaľovanie tohto prostredia tak, aby sme úlohy, ktoré stoja pred nami spoločne zvládli v potrebnej 

kvalite. Verím, že okrem Moodlu sa pedagogický proces uskutoční i s využitím ďalších online platforiem 

(napr. Microsoft TEAMs, Skype, YouTube a i.) a predovšetkým samoštúdiom. 

V najbližšom čase bude zverejnený nový upravený harmonogram EF UMB pre letný semester 
akademického roka 2019/2020 v týchto oblastiach: 

1. výučbová časť letného semestra, 
2. obdobie na ukončenie študijných povinností, 
3. termíny odovzdania záverečných prác, 
4. termíny štátnych záverečných skúšok. 

Okrem upraveného harmonogramu budú zverejnené spresňujúce informácie o zabezpečení 

jednotlivých procesov tak, aby ich bolo možné vykonať on-line.  

Milé študentky, milí študenti, v prípade otázok alebo problémov sme Vám k dispozícii. Adresujte ich 

svojim vyučujúcim, referátom fakulty, katedrám a tiež vedeniu fakulty. Sledujte prosím náš web, 

sociálne siete a svoje univerzitné emailové schránky. 

Milé kolegyne, milí kolegovia, milé študentky, milí študenti, ďakujem všetkým za vzájomnú spoluprácu, 

porozumenie a zodpovednosť pri všetkých aktivitách, ktoré sú pred nami.  

Všetkým Vám a Vašim najbližším prajem pevné zdravie! 

Peter Krištofík 

dekan fakulty 


