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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty na účely ochrany 

verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, 

Farmaceutickej fakulty (ďalej len „fakulta“) v čase prerušenia prezenčnej formy výučby 

a obmedzenia činností Univerzity Komenského v Bratislave rektorom Univerzity Komenského 

v Bratislave ustanovuje nasledujúce opatrenia v súvislosti s ohrozením koronavírusom 

spôsobujúcim ochorenie COVID-19: 

 

Čl. I 

Trvanie opatrení 

Úpravy týkajúce sa zabezpečenia činností fakulty sú v platnosti od 9. marca 2020 do 

27. marca 2020. V prípade predĺženia platnosti obmedzení stanovených rektorom Univerzity 

Komenského v Bratislave, resp. iným orgánom verejnej moci, predlžuje sa v tomto rozsahu aj 

trvanie úprav podľa tohto opatrenia. 

 

Čl. II 

Vzdelávacia činnosť 

(1) Vzdelávacia činnosť študentov v dennej forme štúdia vo všetkých študijných programoch 

bude naďalej v období prerušenia prezenčnej formy štúdia prebiehať formou kontrolovaného 

samoštúdia podľa pokynov vedúcich katedier a zodpovedných vyučujúcich, najmä 

prostredníctvom elektronických prostriedkov. 

(2) Nesplnenie pokynov sa bude považovať za absenciu na príslušnej vzdelávacej aktivite. 

 

Čl. III 

Povinnosti študentov v súvislosti s ochranou verejného zdravia 

(1) Študenti sú v čase trvania opatrení povinní zdržať sa vstupu do priestorov fakulty. 

(2) Počas trvania opatrení študenti realizujú samoštúdium podľa pokynov príslušných 

vyučujúcich. 

 

Čl. IV 

Úprava práv a povinností zamestnancov 

(1) Pedagogickí zamestnanci fakulty sú v čase trvania opatrení povinní vykonávať prácu 

doma, a to jednak vedeckú a výskumnú činnosť a jednak činnosť zameranú na zabezpečenie 

výučby dištančnou formou – zadávanie úloh študentom prostredníctvom systému modle, 

mailom, prípadne iným vhodným spôsobom s využitím prostriedkov elektronickej 

komunikácie. 

(2) Všetky formy priamej fyzickej kontaktnej výučby, individuálnych konzultácií, ako aj 

ďalšie podujatia konferenčného, seminárneho či iného hromadného charakteru sa v uvedenom 

období nebudú realizovať. 

(3) Riadenie a koordinácia výkonu práce zamestnancami fakulty sa realizuje 

prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie alebo telefonicky. Zamestnanci 

fakulty sú povinní pravidelne kontrolovať svoje mailové schránky a byť k dispozícii na 

komunikáciu prostredníctvom telefónu. 

(4) Zamestnanci sú povinní minimalizovať svoj pobyt na fakulte a ich prítomnosť na 

pracovisku je možná len po dohode s vedúcim pracoviska a len na nevyhnutný čas potrebný na 

zabezpečenie jeho chodu. 



 

Čl. V 

Činnosť Akademického senátu fakulty  

(1) Na zabezpečenie rozhodovania Akademického senátu fakulty vo veciach, ktoré neznesú 

odklad a ktoré patria do jeho pôsobnosti, za účelom zabezpečenia plynulej realizácie 

pedagogického procesu a organizačného zabezpečenia fakulty sa hlasovanie Akademického 

senátu fakulty v čase trvania opatrení realizuje formou per rollam hlasovania. 

(2) Per rollam hlasovanie organizuje a zabezpečuje predseda Akademického senátu fakulty 

prostredníctvom mailovej komunikácie, a to v otázkach podľa vlastného uváženia alebo na 

žiadosť dekana fakulty. 

 

Čl. VI 

Činnosť Vedeckej rady fakulty 

(1) Na zabezpečenie rozhodovania Vedeckej rady fakulty vo veciach, ktoré neznesú odklad 

a ktoré patria do jej pôsobnosti, za účelom zabezpečenia plynulej realizácie pedagogického 

procesu a organizačného zabezpečenia fakulty sa hlasovanie Vedeckej rady fakulty v čase 

trvania opatrení realizuje formou per rollam hlasovania. 

(2) Per rollam hlasovanie organizuje a zabezpečuje predseda Vedeckej rady fakulty. 

 

Čl. VII 

Účinnosť 

Toto opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom vydania. 

 

 

V Bratislave, 19. marca 2020 

 

 

 

 prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 

 dekan fakulty 


