
Opatrenia COVID 19 ZS 2020-21 štúdium 

Okrem všeobecných opatrení UK a PriF UK, ktoré sú prístupné na webovej stránke fakulty, ktoré platia pre 

všetkých zamestnancov a študentov https://fns.uniba.sk/koronavirus_opatrenia/ sme pripravili opatrenia, 

ktoré sa špeciálne týkajú výučby v ZS 2020-21. 
 

Zápis vyšších ročníkov 

Študenti vyšších ročníkov sa zapisujú podľa presného harmonogramu a majú možnosť dvoch termínov, 

koniec augusta a 2.-3. septembrový týždeň. Online si vytvárajú zápisný list, prezenčne sa riešia iba 

nevyhnutné veci. Na septembrové termíny sa použije časenkový systém. 

Referentky majú zabezpečené plexisklové zábrany na stole  a dezinfekciu. 

Študenti dostali mail ohľadne hygienických opatrení, je aj na FB študijného oddelenia aj na webovej stránke 

fakulty. 

Majú povinnosť sa riadiť nasledovnými  pokynmi: 

·         vstup do budovy fakulty s rúškom a  použitie dezinfekcie rúk  

·         na chodbe dodržiavať bezpečné odstupy 

·         vstupovať na študijné oddelenie po jednom 

·         používať vlastné pero 

Ak sa vrátili zo zahraničia, odporúča sa im riadiť usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva SR 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153 

Informácie o zápise a harmonogram zápisov: 

https://fns.uniba.sk/studium/studenti-bc-mgr/informacie-pre-studentov/ 

 

Zápis študentov prvého ročníka 

Študenti prvého ročníku  dostali informačný list s presným harmonogramom zápisov. Ako vyššie ročníky, 

dostali mail  ohľadne hygienických opatrení v slovenčine aj angličtine kvôli zahraničným študentom.  
 

Zápisy budú prebiehať nasledovne. 

Spoločné stretnutie v CH1-1 (každý deň nie viac ako 90 osôb), kde dostanú stručné informácie ohľadne 

štúdia. Garanti si ich rozdelia do menších posluchární, kde dostanú základné informácie o študijnom 

programe. Potom prejdú postupne k referentkám. Odstupy a počet študentov budú koordinované 

v spolupráci so študentskou časťou AS PriF UK. 
 

Na začiatku semestra sa neuskutoční triednická hodina ako bolo zvykom iné roky. Pripravia sa zjednodušené 

prezentácie všetkých pokynov ohľadne študijného poriadku, rozvrhov, jazykových kurzov atď., ktoré dostanú 

všetci uchádzači mailom a budú zverejnené aj na stránke fakulty. 
 

Výučba 
 

Veľké prednášky cca 200 ľudí budú prednášané online. Podľa možností rozvrhu sme dali do blokov, alebo 

presunuli do večerných hodín. Vzhľadom k rozvrhu musí byť k dispozícii niektorá poslucháreň, aby študenti, 

ktorí sa nestihnú presunúť domov mohli počúvať prednášku tam a netúlali sa po fakulte. Musí byť dodržaný 

limit počtu osôb v miestnosti. Rozvrhy sa upravujú podľa týchto zmien a budete ich mať čoskoro k dispozícii.  

Presúvanie veľkých prednášok, ktoré sú povinné pre konkrétny študijný program nebude v rozvrhu brať 

do úvahy katedrálne voliteľné predmety. 
 

Stredné veľkosti kurzov cca 100 ľudí sa v súlade s rozvrhom premiestnili do väčších posluchární.   
 

Aspoň v jednej veľkej posluchárni (CH1-1 alebo B1-301) bude zabezpečená možnosť nahrávania pre online 

prednášky priamo cez kameru, kde je nevyhnutný výklad s písaním na tabuľu. 

 

https://fns.uniba.sk/koronavirus_opatrenia/


Menšie kurzy, hlavne magisterské zatiaľ môžu byt prezenčne, pri uvoľnení väčších posluchárni sa pokúsime  

niektoré stredné kurzy dať tam, aby boli dodržané odstupy. Ak sa vyskytne problém kapacity učební, 

kontaktujte prosím hlavnú rozvrhárku Dr. Danielovú, ktorá sa pokúsi situáciu podľa možností vyriešiť. 
 

Pri magisterských kurzoch je v kompetencii katedry upraviť si výučbu podľa svojich možností (bloky 

prednášok, bloky cvičení, formu výučby, načasovanie výučby...) Vzhľadom k situácii odporúčame ak je to 

možné, čo najskoršiu realizáciu cvičení. Ak by nastala nákaza na internátoch, budeme mať veľmi malú 

pravdepodobnosť zrealizovať cvičenia prezenčne v ZS. 
 

Cvičenia a semináre sa odporúčajú vykonať prezenčne v skupinách nie viac ako 20 ľudí, pokiaľ je to možné. 

Pre prevenciu nákazy je potrebné mať skupiny na cvičenia a semináre čo najviac fixované, je to dôležité aj 

kvôli prípadnému dohľadaniu rizikových osôb. 
 

Pri každej prezenčnej forme výučby odporúčame robiť si prezenciu vzhľadom ku možnosti nákazy 

a spätnému dohľadaniu prítomných osôb. 
 

Všeobecné pokyny pre vyučujúcich  

• Odporúčame vysielať všetky prednášky zároveň aj cez MS Teams. Pokiaľ bude mať študent 

podozrenie, že by mohol byť nakazený, mal by mať možnosť zúčastniť sa dištančne čo najväčšej časti 

výučby. 

• Prvý týždeň výučby odporúčame vyučujúcim, aby si na svojom predmete nastavili výučbu 

a informovali o priebehu výučby a podmienkach všetkých zapísaných študentov mailom cez AIS2. 

Študenti sú upozornení, že majú používať univerzitné adresy. 

• Na prednáškach, ktoré sa budú konať prezenčne, cvičeniach a seminároch je povinné nosiť rúška. 

Učiteľ by mal byť vzdialený aspoň 2m od študentov.  

• Všetky prezenčné formy výučby skončiť 10 minút skôr, pokiaľ bude v tej istej miestnosti ďalšia výučba 

a intenzívne miestnosť vyvetrať.  

• Nepoužívať klimatizáciu, ktorá nie je vyvedená von z budovy. 

• V prípade, že študent má podozrenie na nákazu a oznámi to vyučujúcemu, bude ospravedlnený 

z výučby a bude mu umožnené online sledovať aspoň časť výučby, ktorá bude takto prebiehať. 

V prípade čisto prezenčnej výučby sa dohodne s pedagógom na ďalšom postupe. 
 

Všeobecné pokyny pre študentov  

• Študent nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch vysokej školy. 

• Pravidelne si dezinfikuje ruky a dodržiava odstupy na chodbách,  v učebniach, stravovacích 

a hygienických zariadeniach. 

• Zúčastňuje sa výučby podľa stanoveného harmonogramu. Pravidelne si kontroluje poštu 

s pridelenou adresou z UK, na ktorú mu budú chodiť všetky potrebné informácie. Takisto sleduje 

webovú stránku fakulty https://fns.uniba.sk/ 

• V prípade vlastného podozrenia (nemusí byť ešte potvrdené lekárom) kontaktuje mailom alebo 

telefonicky vyučujúceho a dohodne sa s ním na ďalšej forme výučby. 

• V prípade, že sa uňho vyskytne podozrenie (má lekárom odporúčanú izoláciu pre príznaky ochorenia 

COVID-19 alebo nariadené PCR testovanie) alebo je potvrdené ochorenie COVID 19, bezodkladne o 

tejto situácii informuje vysokú školu prostredníctvom určených kontaktov. 


