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Vec: Súhrnná žiadosť vo vzťahu k Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

 

 

 

Vážený pán hlavný hygienik, 

 

dovoľujeme si osloviť Vás s nasledovnými žiadosťami: 

 

I. 

Žiadame Vás o vydanie vyhlášky, ktorou sa upraví režim vstupu osôb do priestorov a 

budov vysokých škôl vrátane ich ubytovacích (účelových) zariadení, veľmi podobne, ako 

to platí pre regionálne školstvo. O uvedené Vás žiadame z dôvodu pretrvávajúcej pandémie 

a s ohľadom na ochranu zdravia a životov zamestnancov a študentov vysokých škôl a tiež 

širokej verejnosti, a to v časovom rozsahu do odvolania, resp. zásadnej zmeny 

epidemiologickej situácie k lepšiemu. 

 

V záujme spoločenskej zodpovednosti vysokých škôl, ktoré vzdelávajú budúcich lekárov, 

ošetrovateľov, laborantov, prírodovedcov, biochemikov a iné zdravotnícke či pomocné 

profesie, je nevyhnutné pre vysoké školy, aby prezenčnou metódou realizovali predmety 

vybraných študijných programov, ktoré nie je možné vykonať iným spôsobom. Ide o praktické 

predmety, ktorých absolvovanie prezenčnou metódou je bezpodmienečne potrebné na riadne 

ukončenie štúdia. O to viac si uvedomujeme, že ako pre štát, tak aj pre univerzitu je dôležité, 

aby budúci absolventi mohli do praxe nastúpiť po splnení podmienok na ukončenie 

vysokoškolského štúdia čo najskôr, a v tejto súvislosti je namieste zabezpečiť bazálnu činnosť 

vysokých škôl pri plnení ich úloh. V prípade nevytvorenia podmienok na riadne skončenie 

štúdia, za dodržiavania prísnych hygienických a epidemiologických opatrení, hrozí vážny 

sociálny, ekonomický i právny dopad na takýchto študentov. 

 

Univerzita Komenského v Bratislave umožňuje prezenčné štúdium pre študentov končiacich 

ročníkov v študijných programoch, v ktorých je fyzická účasť študenta nevyhnutná na riadne 

ukončenie štúdia, a pre študentov predmetov, ktorých absolvovanie si vyžaduje nevyhnutnú 

fyzickú účasť v laboratóriách alebo na praktických cvičeniach (vrátane študentov medicíny). 

 

V súvislosti s vyššie uvedeným je pre nás dôležité, aby sa za určenia prísnych hygienických 

a protiepidemických opatrení mohla uskutočniť prezenčná metóda praktických predmetov, 

a zároveň tak neboli ohrozené zdravie a životy. 



 

  

Navrhujeme:  

1. Podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým vysokým školám, ktoré svojím rozhodnutím 

vykonávajú nevyhnutný rozsah vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti prezenčnou 

metódou, nariaďuje zakázať vstup do ich vnútorných priestorov a budov. 

2. Výnimku zo zákazu vstupu osôb do priestorov podľa odseku 1 majú: 

a) zamestnanci vysokých škôl podľa rozhodnutia zamestnávateľa - najmä tí, ktorí 

zabezpečujú nepretržitú prevádzku, hlavnú činnosť vysokej školy a nevyhnutný 

rozsah vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti prezenčnou metódou, 

b) študenti, ktorí sa majú zúčastniť vzdelávacích činností prezenčnou metódou,  

c) iné osoby (napr. nájomcovia nebytových priestorov) so súhlasom vysokej školy, 

pričom vysoká škola môže podmieňovať vstup negatívnym antigénovým alebo RT-PCR  

testom, resp. testom, ktorý uznáva Úrad verejného zdravotníctva SR. 

3. S cieľom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu, je vysoká škola oprávnená 

požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných priestorov vysokej školy predloženie 

príslušného potvrdenia, ktoré preukazuje splnenie niektorej z podmienok vstupu; do tohto 

potvrdenia sú vysoká škola a jej účelové zariadenia oprávnené nahliadnuť. 

4. V prípade, keď vysoká škola ako zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko 

alebo do iných priestorov zamestnávateľa podľa ods. 2, pričom zamestnanec nevie 

preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek podľa ods. 2, je toto odopretie vstupu považované 

za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci. 

 

II. 

V súvislosti s prvou žiadosťou z dôvodu potreby zabezpečiť ubytovanie pre študentov 

a zamestnancov vysokých škôl, žiadame o bližšiu špecifikáciu v rámci materiálu schváleného 

vládou Slovenskej republiky dňa 16. decembra 2020 (uznesenie vlády SR č. 799, číslo 

materiálu: 27228/2020) pod názvom „COVID automat“, kde sa uvádza, že vysoké školy 

uzavrú ubytovacie zariadenia (internáty) už v I. stupni ostražitosti. Rovnako sa v tomto 

materiáli uvádza, že od I. stupňa varovania realizujú vysoké školy vzdelávanie dištančne. 

Dávame do pozornosti skutočnosť, že vysoká škola má s ubytovaným zmluvný vzťah, ktorý je 

platný, a takýmto úkonom by vysoká škola porušila svoje zmluvné záväzky. Nie je 

v kompetencii vysokej školy jednostranne uzavrieť ubytovacie zariadenie. Ďalším aspektom je 

otázka vypratania priestorov, vysťahovania, ktoré je nielen logisticky náročné, ale aj 

epidemiologicky nebezpečné v prípade, ak by sa v krátkom časovom úseku zhromažďovalo 

mnoho osôb na jednom mieste. 

 

Navrhujeme: 

1. Upraviť v „COVID automat-e“ opatrenia týkajúce sa škôl tak, aby vysoké školy mohli 

realizovať prezenčnú metódu výučby s obmedzenou kapacitou počas všetkých stupňov 

varovania. 

2. Upraviť v „COVID automat-e“ opatrenia týkajúce sa škôl tak, aby vysoké školy mohli 

prevádzkovať ubytovacie zariadenia (internáty) počas všetkých stupňov varovania. Od 

stupňa ostražitosti I. budú vysoké školy pri monitoringu prevádzky a epidemiologickej 



 

  

situácie ubytovacích zariadení (internátov) povinné byť súčinné s príslušným regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva. 

3. Kompetenciu uzavrieť ubytovacie zariadenie je potrebné ponechať regionálnemu úradu 

verejného zdravotníctva. 

 

III. 

Žiadame Vás o záväzné stanovisko k možnosti realizovať praxe v nezdravotníckych 

študijných programoch (študenti učiteľstva, logopédie, sociálnej práce a pod.) pre tých 

študentov, ktorí sú v končiacom ročníku a absolvovanie takýchto praktických predmetov je 

nevyhnutné k riadnemu ukončeniu štúdia. V prípade, že ich realizácia bude možná, Vás tiež 

žiadame o určenie bližších hygienických a protiepidemických podmienok ich vstupu do 

zariadení a následnej realizácie praxe. 

 

Pri príprave vyhlášok, resp. opatrení, budeme v prípade potreby, samozrejme, súčinní. 

 

S úctou 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pán hlavný hygienik 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 

Úrad verejného zdravotníctva SR 

Trnavská cesta 52 

826 45 Bratislava 

 

 

 

 

 
Na vedomie: 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

minister zdravotníctva SR 

minister vnútra SR – predseda Ústredného krízového štábu SR 

 

 


