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Príkaz rektora
Univerzity Komenského v Bratislave
č. 13/2021

ktorým sa vydáva
Úplné znenie príkazu rektora
Univerzity Komenského v Bratislave č. 3/2021
Organizácia a podmienky
pedagogického procesu a prevádzky
na Univerzite Komenského v Bratislave
na letný semester akademického roka 2020/2021
v znení dodatkov č. 1 až 3

Ročník 2021

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 6
vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení neskorších dodatkov úplné
znenie príkazu rektora UK č. 3/2021 Organizácia a podmienky pedagogického procesu
a prevádzky na UK na letný semester akademického roka 2020/2021 v znení príkazu rektora
UK č. 5/2021 Dodatok č. 1, príkazu rektora UK č. 10/2021 Dodatok č. 2 a príkazu rektora UK
č. 12/2021 Dodatok č. 3.
Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3
Organizačného poriadku UK na základe odporúčania Krízového štábu UK a po prerokovaní
v Permanentnom krízovom štábe UK z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej
situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a v záujme udržania verejného zdravia
tento príkaz:
Čl. I
Organizácia a podmienky pedagogického procesu
(1) Rektor prikazuje uskutočňovať všetky vzdelávacie činnosti, s výnimkou vzdelávacích
činností podľa ods. 2, v študijných programoch prvého, druhého a spojeného prvého
a druhého stupňa vysokoškolského štúdia 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“). Metóda štúdia v študijných programoch tretieho stupňa sa
určí individuálne podľa uváženia dekana, pričom musia byť dodržané všeobecne záväzné
právne predpisy, ako aj opatrenia, rozhodnutia a odporúčania vlády SR, ministerstiev, ÚVZ
SR, či iných príslušných štátnych orgánov (ďalej len „rozhodnutia verejných autorít“).
Zodpovední: dekani fakúlt
(2) Rektor môže na základe odôvodnenej žiadosti dekana fakulty udeliť výnimku (a to aj v
priebehu semestra) na metódu uskutočňovania vzdelávacích činností pre:
a) študentov končiacich ročníkov, kde je fyzická účasť študenta nevyhnutná pre riadne
ukončenie štúdia,
b) študentov študijných programov, ktorých ukončenie si vyžaduje nevyhnutnú fyzickú
účasť najmä v laboratóriách alebo na praktických cvičeniach,
v prípade, ak to rozhodnutia verejných autorít umožňujú.
Zodpovední: dekani fakúlt
Termín na podávanie žiadostí: bezodkladne po relevantnej zmene rozhodnutia verejných
autorít
(3) Fakulty sú povinné vzdelávacie činnosti uskutočňovať tak, aby nebolo ohrozené zdravie
študentov a zamestnancov v súlade s rozhodnutiami verejných autorít.
(4) Fakulty sú povinné vzdelávacie činnosti uskutočňovať tak, aby nebola ohrozená kvalita
a rozsah výučby. Kvalitu poskytovaného vzdelávania bude priebežne kontrolovať
prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci.
Zodpovední: dekani fakúlt, prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci

(5) Technickú podporu dištančného vzdelávania zabezpečuje určený technický koordinátor
pre dištančné vzdelávanie každého výučbového pracoviska na úrovni katedry alebo jej
ekvivalentu (ústav, klinika, atď.) v spolupráci s CIT UK.
Zodpovední: technickí koordinátori pre dištančné vzdelávanie, riaditeľ CIT UK
(6) Harmonogram štúdia v akademickom roku 2020/2021 na UK sa primerane upraví.

Čl. II
Ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK
(1) Študentom, ktorí uzatvorili dodatok k zmluve o ubytovaní a je im povolená výnimka podľa
čl. I ods. 2, sa umožní návrat do ubytovacích zariadení podľa aktuálnej epidemiologickej
situácie na základe výzvy rektora oznámenej štandardným spôsobom.
(2) Študentom, ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu o ubytovaní a je im povolená výnimka podľa
čl. I ods. 2, sa umožní ubytovanie podľa kapacitných a prevádzkových možností
ubytovacích zariadení a hygienických opatrení.
(3) Zmluvy o ubytovaní (vrátane ich dodatkov) týmto príkazom nedotknuté zostávajú
v platnosti.
Čl. III
Organizácia a podmienky prevádzky
(1) Fakulty sú povinné zabezpečiť podmienky prevádzky v súlade s rozhodnutiami verejných
autorít.
Zodpovední: dekani fakúlt
(2) Fakulty sú povinné zabezpečiť najmä nasledovné podmienky prevádzky:
• Najmenej pri vstupe do jednotlivých objektov je zabezpečená možnosť dezinfekcie rúk.
• Zabezpečiť dôkladné čistenie priestorov fakulty ako prevenciu šírenia nákazy COVID-19
podľa usmernenia ÚVZ SR. Zabezpečiť dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú
hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky zamestnancov vysokej školy,
a prípadne aj študentov. Pre prevádzku fakulty zabezpečiť primerané množstvo
dezinfekčných stojanov a/alebo bezdotykových dávkovačov na dezinfekciu a zásobníkov
na papierové utierky do umyvární vrátane papierových utierok.
• Určiť intervaly čistenia a dezinfekcie priestorov na základe rizika infekcie (zvýšené riziko
majú priestory, kde prenos kvapôčkovej infekcie nie je obmedzovaný napr. nosením rúška:
toalety, stravovacie zariadenia, telocvične, sprchy) a miesta s vysokou frekvenciou osôb.
• V závislosti od aktuálnych rozhodnutí verejných autorít kontrolovať vstup do budov.
(3) Akademické obrady, spoločenské či iné aktivity s hromadnou účasťou, ktoré nie sú
nevyhnutné pre činnosť vysokej školy, sa môžu organizovať len so súhlasom rektora a v
súlade s rozhodnutiami verejných autorít. V prípade ich konania sa postupuje podľa
pokynov ÚVZ SR pre hromadné podujatia. Promócie absolventov magisterských a

doktorských študijných programov sa môžu konať, a to na základe rozhodnutia dekana
príslušnej fakulty. V prípade ich konania sa postupuje podľa prechodných ustanovení
Imatrikulačného a promočného poriadku UK.
Zodpovední: dekani fakúlt
Termín na rozhodnutie o konaní promócií: do 20.5.2021
(4) V prípade, že u študenta alebo zamestnanca je podozrenie na ochorenie alebo potvrdené
ochorenie COVID-19, zodpovedné pracovisko oznámi túto skutočnosť Permanentnému
krízovému štábu UK. Zodpovedné pracovisko je vo všetkých oblastiach povinné
poskytovať súčinnosť Permanentnému krízovému štábu UK. Študent zároveň vyplní
formulár na adrese https://uniba.sk/spravodajsky-portal/koronavirus/podozrenie-alebopotvrdeny-vyskyt-covid-19/.
(5) Fakulty poskytnú rektorovi informácie vždy pri podstatných zmenách podmienok
prevádzky či bezpečnostných a hygienických opatrení.
(6) Toto ustanovenie sa primerane vzťahuje aj na Rektorát UK a ďalšie súčasti UK.
Čl. IV
Testovanie
Povinnosť podrobiť sa testovaniu na ochorenie COVID-19, resp. preukázať negatívny
výsledok antigénového testu alebo PCR testu na ochorenie COVID-19, alebo potvrdenie o
prekonaní ochorenia COVID-19 sa spravuje rozhodnutiami verejných autorít.
Čl. V
Záverečné ustanovenia
(1) Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.
(2) Dodatok č. 1 k príkazu nadobudol platnosť a účinnosť dňa 14. februára 2021.
(3) Dodatok č. 2 k príkazu nadobudol platnosť 18. marca 2021 a účinnosť 19. marca 2021.
(4) Dodatok č. 3 k príkazu nadobudol platnosť a účinnosť 14. mája 2021.
V Bratislave 14. mája 2021

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK

