POZOR!
25.03.2020
Na základe Príkazu rektora UK v Bratislave č. 7/2020 sa
predlžuje prerušenie prezenčnej výučby do odvolania.
Pedagogický proces prebieha samoštúdiom,
dištančnými, alebo inými vhodnými metódami!

ŠD Lafranconi je mimo prevádzky!
Ubytovaní však dostanú možnosť vyzdvihnúť si osobné
veci z ubytovacích priestorov v ŠD Lafranconi. Termíny
možnosti vyzdvihnutia osobných vecí budú spresnené.
Keď máte v úmysle vyzdvihnúť si nejaké osobné veci z ubytovacích priestorov ŠD Lafranconi,
prečítajte si, prosím, pozorne správu v rámčeku a riaďte sa tam uvedenými pokynmi!
Milí ubytovaní študenti a študentky,
všetci spoločne sa momentálne nachádzame vo výnimočnej situácii, na ktorú nás vopred nikto nepripravil a ktorú musíme riešiť takpovediac "za pochodu".
Aj keď väčšina z vás musela internáty na niekoľko týždňov opustiť, vaše štúdium pokračuje ďalej. Uvedomujeme si, že mnohí ste odchádzali v zhone a najmä s neurčitou predstavou o tom, ako dlho bude
táto krízová situácia trvať. Niektorí z Vás si v internátnej izbe nechali aj veci, ktoré sú pre Váš život či štúdium veľmi dôležité a nemáte možnosť si ich teraz zohnať inde. Snažíme sa vymyslieť spôsob, akým
by sme Vám ich sprístupnili a zároveň dodržali všetky bezpečnostné pokyny a nariadenia vládnych inštitúcií. Sme v tom všetci spolu, preto Vás prosíme o pomoc. Ak máte v internátnej izbe niečo, bez čoho
teraz naozaj nedokážete fungovať, vyplňte tento krátky dotazník. Pomôže nám to pri hľadaní cesty, ako by ste sa k svojim dôležitým veciam či študijným materiálom mohli dostať.
Tento dotazník je pre obe strany nezáväzný a má pre nás len informatívny charakter. Na základe výsledkov navrhneme postup a budeme ho konzultovať s príslušnými orgánmi. Upozorňujeme však, že ak
nám príde príliš veľa žiadostí, tak nám pravdepodobne nariadia žiadne veci nevydávať, preto prosím reagujte len ak ide naozaj o nevyhnutné veci a neviete ich nahradiť inak.
FORMULÁR
Sledujte naše webové stránky, oficiálny FB profil a najmä Vaše mailové schránky. Cez tieto kanály Vás informujeme o všetkých aktuálnych zmenách.
O vyplnenie dotazníka vás prosíme do štvrtka 26. marca 2020 do polnoci.
Ďakujeme

Žiadame všetkých ubytovaných v ŠD Lafranconi, aby
poplatok za ubytovanie (bytné) za mesiac apríl 2020
neuhrádzali. V prípade, keď uvedený poplatok uhradili,
bude im vrátený.
Na pôde vysokých škôl je aj naďalej zakázané
organizovať hromadné podujatia – všetky hromadné
akcie na fakulte (aj v rámci prenájmov a pod.) sú
zrušené.

Odporúčame študentom i zamestnancom fakulty, aby
sledovali aktuálne informácie na webovej stránke
fakulty!

