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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 epidemickej 

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 v študijných programoch 

prvého, druhého a spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia prezenčne 

len vtedy, keď budú fakultou splnené nasledovné podmienky:  

a) počet osôb v miestnosti neprekročí 50% kapacity miestnosti určenej na sedenie, 

maximálne však v miestnosti môže byť 50 osôb, ak to kapacita miestnosti určenej na 

sedenie umožňuje, resp. v súlade so stanoviskom príslušného regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva, 

b) výlučne v prípadoch realizácie predmetu v rozsahu prednáška a seminár/cvičenie, je 

možné metódu štúdia kombinovať (napr. prednáška dištančne - online, seminár/cvičenie 

prezenčne).  

Fakulta pred začiatkom zimného semestra akademického roka 2021/2022, najneskôr však 

do 31. augusta 2021, určí, ktorú z metód štúdia bude počas zimného semestra využívať. V 

rovnakom termíne fakulta oznámi toto rozhodnutie akademickej obci fakulty. 

Zodpovední: dekani fakúlt 

 

(2) Vzdelávacie činnosti v zmysle ods. 1 sa realizujú prezenčne, len ak to 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“) 

umožňujú. V prípade zhoršenia epidemickej situácie sa postupuje v súlade s rozhodnutím 

Permanentného krízového štábu UK1, resp. podľa stanoviska príslušného regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva, ktoré budú zasielané fakultám prostredníctvom Kancelárie 

rektora UK. 

 

(3) Vzdelávacie činnosti, pri ktorých nie sú splnené podmienky podľa ods. 1, sa uskutočňujú 

dištančne (online) 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“), a to až do ukončenia 

výučbovej časti zimného semestra akademického roka 2021/2022. 

Zodpovední: dekani fakúlt 

(4) Metóda štúdia v študijných programoch tretieho stupňa sa určí individuálne podľa uváženia 

dekana, pričom musia byť dodržané rozhodnutia verejných autorít. 

Zodpovední: dekani fakúlt 

(5) Fakulty sú povinné vzdelávacie činnosti uskutočňovať tak, aby nebolo ohrozené zdravie 

študentov a zamestnancov a v súlade s rozhodnutiami verejných autorít. Je teda potrebné, 

aby rozsah a metóda pedagogického procesu boli zvolené tak, aby boli zaistené aktuálne 

platné bezpečnostné, hygienické a protiepidemické opatrenia. Z dôvodu možného 

epidemického vyšetrovania a trasovania pozitívnych prípadov fakulta spravidla neumožní 

                                                 
1 Rozhodnutie Permanentného krízového štábu UK č. 25/2021 zo 16. augusta 2021 



výmenu alebo presun študentov medzi skupinami, a to od okamihu ich fyzickej prítomnosti 

na prvom prezenčnom stretnutí v rámci predmetu. Fakulty sú povinné viesť a uchovávať 

evidenciu dochádzky študentov na vzdelávacej činnosti uskutočňovanej prezenčnou 

metódou. 

Zodpovední: dekani fakúlt 

(6) 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 

 

(7) 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 

 

Čl. II 

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 

 



(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-alebo-

potvrdeny-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. III 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Povinnosť podrobiť sa testovaniu na ochorenie COVID-19, resp. preukázať negatívny 

výsledok testu na ochorenie COVID-19, potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-

19 alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, sa spravuje rozhodnutiami 

verejných autorít. 

 

(2) Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 

 

 

V Bratislave 24. augusta 2021 

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 
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