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Príkaz dekana FCHPT STU č. 6/2020 
Organizačné a technické zabezpečenie pedagogického procesu FCHPT STU v Bratislave 

v rámci protiepidemiologických opatrení platné od 5. 10. 2020 

 

 

 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, 

Radlinského 9, Bratislava 

 

 

 

 V súlade s ustanoveniami Zákonníka práce, Pracovným poriadkom STU, Príkazom 

rektora STU č. 7/2020 – PR zo dňa 29. 9. 2020 „Organizácia a podmienky pedagogického 

procesu a prevádzky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na zimný semester 

akademického roka 2020/2021”, v súvislosti s prevenciou výskytu a šírenia koronavírusu 

/ochorenia COVID-19/ a s aktualizovanými opatreniami podľa rozhodnutí príslušných orgánov 

verejnej moci 

 

prijímam nasledovné opatrenia: 

 

A. nariaďujem: 

 

1. uskutočňovať všetky vzdelávacie činnosti v študijných programoch prvého a druhého 

stupňa dištančnou metódou v súlade s § 108e ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) 

Zodpovední: riaditelia ústavov, vedúci oddelení 

Termín:  5.10.2020 – do odvolania 

 

2. vykonávať výskumné a pedagogické činnosti v študijných programoch tretieho stupňa 

prezenčne 

Zodpovední: riaditelia ústavov, vedúci oddelení 

Termín:  5.10.2020 – do odvolania 

 

3. uskutočňovať vzdelávacie činnosti dištančnou metódou podľa bodu 1 tohto článku 

zamestnancami fakulty tak, aby nebola ohrozená kvalita a rozsah výučby 

Zodpovední: riaditelia ústavov, vedúci oddelení 

Termín:  5.10.2020 – do odvolania 

 

4. priebežne kontrolovať kvalitu vzdelávacích činností, vrátane využitia hospitačných aktivít 

on-line 

Zodpovední: prodekanka pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov 

   prodekan pre zahraničné vzťahy a mobility 

Termín:  5.10.2020 – do odvolania 
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5. určiť zamestnanca, ktorý bude plniť úlohy technického koordinátora pre dištančné 

vzdelávanie na výučbovom pracovisku a bude zodpovedný za usmerňovanie ostatných 

zamestnancov pracoviska v oblasti dištančného vzdelávania 

Zodpovední: riaditelia ústavov, vedúci oddelení 

Termín:  5.10.2020 – do odvolania 

 

 

B. upravujem nasledovný postup: 

 

1. v prípade študentov končiacich ročníkov druhého stupňa štúdia a mobilitných študentov 

na výskumných pobytoch povoľujem individuálnu prácu v laboratóriu. Počet osôb v 

laboratóriách musí rešpektovať aktuálne rozhodnutia a opatrenia Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky resp. príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva. 

 

 

Pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto príkazu sú zamestnanci fakulty povinní naďalej sa riadiť 

Metodickým usmernením č. 3/2020 „Protiepidemiologické preventívne a monitorovacie 

opatrenia FCHPT STU“ vydaným tajomníčkou FCHPT STU a metodickými usmerneniami 

k pedagogickému procesu vydanými a aktualizovanými prodekankou pre vzdelávanie FCHPT 

STU. 

 

 

Tento príkaz dekana fakulty nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu. 

 

 

 

V Bratislave, 30. 9. 2020 

 

       prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., v. r. 

        dekan FCHPT STU 

 

 


