
Opatrenia PriF UK v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných 
ochorení 

 
V súlade s usmernením Kancelárie rektora Univerzity Komenského v Bratislave vydáva dekan 
PriF UK nasledujúce opatrenia v záujme predchádzania vzniku a šírenia aktuálnych prenosných 
ochorení.  
 
1) Príkaz rektora č. 16/2021 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Pr_2021_16.pdf 
  
2) Rozhodnutie Krízového štábu UK z 23.8.2021 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ovv/2021/Rozhodnutia_krizovych_stabov/Rozhodnutie_KS_
UK_23-08-2021.pdf 
  
3) Semafor výučby na UK 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ovv/2021/Rozhodnutia_krizovych_stabov/PKS___Semafor_v
yucby_na_UK_BA.pdf 
  
Vzhľadom na to, že situácia sa môže dynamicky zmeniť, bude dôležité, aby ste sledovali 
webové sídlo fakulty, kde budú k dispozícii aktuálne informácie. 
https://fns.uniba.sk/ 

 
Všeobecné opatrenia a informácie: 
 

• Nosenie rúšok alebo respirátorov s prekrytím horných dýchacích ciest (nos aj ústa) je 
povinné pre študentov, zamestnancov a hostí fakulty na chodbách a v spoločných 
priestoroch. 

• Pred vstupom na fakultu i počas dňa sa odporúča zmerať si telesnú teplotu.  
• Pri vstupe a na frekventovaných miestach na fakulte bude zabezpečená 

možnosť dezinfekcie rúk. 
• Opatrenia smerujú  k implementácii odporúčaní ÚVZ SR založených na princípe  

                                   R.O.R - Rúško, Odstup, Ruky. 

 

• Rúško je opatrenie na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných 

tekutín. K tomu patrí aj obmedzovanie nútenej cirkulácie vzduchu vo vnútorných 

priestoroch.  

• Odstup je opatrenie smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie 

skupinových aktivít. 

• Ruky je opatrenie eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. 

Okrem osobnej hygieny ide aj o čistenie kontaktných povrchov a minimalizáciu bodov 

s frekventovaným dotykom. 

 

 Hromadné akcie, príležitosti: 
• V zimnom semestri akademického roku 2021/22 sa imatrikulácia a promócie rušia. 
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Výučba a rozvrh: 
 

Fakulta je povinná vzdelávacie činnosti uskutočňovať tak, aby nebolo ohrozené zdravie 
študentov a zamestnancov, ale súčasne tak, aby nebola ohrozená kvalita a rozsah výučby.  
 

• prednášky s počtom prítomných študentov do 50 (vrátane) prebiehajú prezenčne, 
• prednášky s počtom prítomných študentov nad 50 prebiehajú dištančne a môžu byť 

odsunuté do večerných hodín (najneskôr do 19,45), aby sa zamedzilo striedaniu online 
prednášok a prezenčného vyučovania 

• študentov na cvičeniach budeme deliť na skupiny s menším počtom osôb tak, aby bolo 
možné dodržať nariadenie neprekročiť 50 % kapacity miestnosti. 

• V miestnostiach na bežnú výučbu (posluchárne, seminárne miestnosti) je odporúčané, 
aby bola využitá na fyzickú prítomnosť najviac polovica kapacity miestnosti a medzi 
študentmi boli zabezpečené rozostupy (šachovnicové sedenie). 

• V počítačovým učebniciach môže pri každom počítači sedieť nanajvýš jedna osoba.  
• Výučba prebieha celý týždeň, teda aj v piatok, vyučovacie hodiny bežia v čase od 7,20 

hod. – 19,45 hod. 
• Vybrané programy a predmety majú prvé tri týždne semestra posilnené prezenčné 

vyučovanie, dočasný rozvrh bude zverejnený 9.9.2021 na fakultnej stránke. Rozdelenie 
do skupín, bude zverejnené najneskôr 10.9.2021.  

• Na magisterskom stupni posilnenie môžu riešiť priamo zodpovedné katedry alebo 
garanti štúdia. 

• Na výučbe sa môže zúčastniť iba študent, ktorý má daný predmet riadne zapísaný 
v AIS-e, aby v prípade výskytu podozrenia na COVID-19 bolo možné dohľadať osoby. 
Vyučujúci je povinný viesť na každej hodine (aj na prednáškach) prezenčnú listinu, 
študent je povinný ju vyplniť.  

• Prezenčnú listinu (napr. hárok tlačený z AISu) je vyučujúci povinný uchovávať min. 30 
dní, pre prípad dohľadania kontaktov pozitívne testovanej osoby. 

• Prvé dva týždne semestra prebiehajú zápisy, teda môže sa stať, že v miestnosti budú 
osoby, ktoré sa nenachádzajú v zozname – taký študent musí na konci prezenčnej 
listiny uviesť svoje meno. 

• Pokiaľ vyučujúci zistí nedodržanie opatrení zo strany študentov, môže vykázať 
študentov z posluchárne v prípade, že nemajú riadne nasadené rúško alebo 
respirátor s prekrytím horných dýchacích ciest (nos aj ústa) a ani po upozornení si 
nezakryjú horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom. 

 
Postup v prípade podozrenia alebo potvrdenia ochorenia COVID-19: 

• Kto bude mať telesnú teplotu nad 37,5°C alebo iné príznaky ochorenia COVID-19, 
nemôže sa zúčastniť prezenčnej výučby, ale mal by sa izolovať a ísť na test. 

• Kto má pozitívny výsledok testu na COVID-19, musí: 
1. Oznámiť túto skutočnosť UK vyplnením formulára na 
adrese: https://uniba.sk/spravodajsky-portal/koronavirus/ 
2. Oznámiť túto skutočnosť vyučujúcim, s ktorými mal prezenčnú výučbu, ako aj 
osobám, s ktorými mal úzky kontakt za posledné 2 dni. Je potrebné použiť oficiálnu 
univerzitnú e-mailovú adresu. 

https://uniba.sk/spravodajsky-portal/koronavirus/


3. Ďalej postupovať podľa platných predpisov, až kým nebude môcť ukončiť izoláciu 
a vrátiť sa na prezenčnú výučbu. Informácie na Čo mám robiť, ak som COVID 19 
pozitívny? - Koronavírus a Slovensko (korona.gov.sk) . 

• Študent v karanténe je povinný kontaktovať vyučujúceho, pokiaľ to jeho zdravotný 
stav umožní. Vyučujúci môže poskytnúť existujúce materiály na štúdium alebo môže 
zabezpečiť výuku pre tieto osoby online prenosom prezenčnej výučby. 
 

Podľa vyhlášky 239/2021 (korona.gov.sk) : 
1. Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala 
pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky 
biologického materiálu alebo dvoch dní pred objavením sa prvých klinických 
príznakoch ochorenia sa nariaďuje karanténa. 

2. Povinnosť karantény sa nevzťahuje na osobu, ktorá 

a. je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 
COVID-19 s dvojdávkovou schémou, alebo 

b. je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 
COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo 

c. je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 
COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v 
intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo 

d. prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami 
a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia. 

  
Pre výučbu platí: 
 
Osoba v úzkom kontakte: je definovaná ako osoba, ktorá sa zdržovala v tesnej blízkosti alebo 
prišla do úzkeho kontaktu s osobou ktorá sa neskôr stala pozitívnou, t.j. menej ako 2 metre, 
počas doby viac ako 60 minút. 
 
Kto má ísť do karantény: povinnosť ísť do karantény sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré prišli 
do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá je alebo sa neskôr stala pozitívnou na ochorenie COVID-
19, v danej učebnej miestnosti, pokiaľ sa  jedná o cvičenie alebo seminár. 
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