
R o z h o d n u t i e   
Permanentného krízového štábu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „PKŠ UK“)  

č. 13/2021 z dňa 7. mája 2021, ktorým sa upravuje rozhodnutie PKŠ UK č. 12/2021  
pre fakulty a iné súčasti Univerzity Komenského v Bratislave v pôsobnosti Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 
 

PKŠ UK vychádzajúc z aktuálne priaznivej epidemickej situácie a v nadväznosti na aktualizáciu 
uznesení vlády SR a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) prijal závery 
rozdelené podľa oblastí nasledovne:  

Výučbové obdobie letného semestra  

• odporúča vzdelávacie činnosti (prednášky, semináre,..) ukončiť dištančnou metódou.  
• v nevyhnutných prípadoch, kedy povaha predmetu si vyžaduje prezenčnú metódu 

(laboratóriá, praktiká,..) zrealizovať takúto činnosť v malých skupinách, maximálne 6 
osôb vrátane vyučujúceho a za dodržiavania hygienických a bezpečnostných opatrení 
(viď nižšie). Ubytovanie sa poskytne len tým študentom, ktorí majú s ubytovacím 
zariadením aktívny ubytovací vzťah.  

Skúškové obdobie letného semestra  

• odporúča ukončenia predmetov realizovať dištančnou metódou.  

Štátne skúšky  

• odporúča realizovať dištančnou metódou; umožňuje sa aj prezenčná metóda za 
dodržiavania hygienických a bezpečnostných opatrení (viď nižšie) a spôsobom, aby 
bola koncentrácia osôb minimalizovaná (počas prebiehajúcej štátnej skúšky zabezpečiť 
v miestnosti minimálne 2 m vzdialenosť medzi jednotlivými osobami; uvedené sa 
nevzťahuje na členov štátnicovej komisie; zabezpečiť aby počas štátnej skúšky nebola 
v miestnosti okrem štátnicovej komisie a maximálne dvoch študentov žiadna ďalšia 
osoba). V prípade štátnych skúšok realizovaných, ak je to nevyhnutné, prezenčne, 
umožniť študentkám a študentom mimo dosahu BID krátkodobé ubytovanie v 
celouniverzitných ubytovacích zariadeniach, ak to kapacity a prevádzkové možnosti 
ubytovacieho zariadenia umožnia, a to v rozsahu jeden kalendárny deň pred a jeden 
kalendárny deň po prezenčných štátnych skúškach (obdobne ako v roku 2020).  

Prijímacie skúšky  

• odporúča realizovať dištančne, ak však povaha prijímacej skúšky neumožňuje inak – 
prezenčne za dodržiavania hygienických a bezpečnostných opatrení.  

 



Promócie  

• odporúča fakultám zvážiť organizovanie bakalárskych promócií alebo ich 
organizovanie odložiť na jeseň 2021.  

• odporúča magisterské, doktorandské a habilitačné promócie organizovať v súlade s II. 
stupňom varovania semaforu pre kultúrne podujatia vymedzené § 1 ods. 1 písm. a) až 
d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach schváleného 
uznesením vlády SR č. 226/2021 za nasledovných min. podmienok:  

o len sedenie a 50 % kapacity, 200 exteriér, max 150 interiér. 
o platný RT-PCR/LAMP test návštevníkov nie starší ako 72 hod., alebo platný 

antigénový test návštevníkov nie starší ako 24 hod. Povoliť účasť aj osobám, 
zaočkovaným druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ak od 
tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, osobám zaočkovaným prvou dávkou 
vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ak od tejto udalosti uplynulo 
viac ako 4 týždne, osobám, ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti 
ochoreniu COVID-19 (mRNA vakcínou alebo vektorovou vakcínou), ak bola 
prvá dávka očkovania podaná vintervale do 180 dní od prekonania ochorenia 
COVID-19, osobám, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred viac 
ako 180 dňami. V prípade platnosti nového/zmeneného COVID automatu sa 
testovanie bude vykonávať v zmysle jeho platnej verzie. 

o medzi jednotlivými slávnostnými aktmi vytvoriť dostatočnú časovú rezervu na 
dezinfekciu a vetranie priestorov; odporúča sa vhodne skrátiť čas trvania 
slávnostného aktu.  

V prípade, že bude okres, v ktorom sa má promócia realizovať, zaradený v III. stupni 
varovania podľa vyššie zmieneného semaforu, promócie sa neorganizujú.  

• odporúča rektorovi UK aktualizovať vnútorný predpis týkajúci sa imatrikulačného a 
promočného poriadku o prechodné ustanovenia vo vzťahu k pandémii ochorenia 
COVID-19 so zapracovaním týchto záverov.  

Ubytovanie 

• v ubytovaní môžu pokračovať len tí študenti, ktorí absolvujú prezenčnú (praktickú) 
výučbu nevyhnutnú na riadne ukončenie ich štúdia a ktorým rektor UK udelí súhlas na 
základe žiadosti dekana fakulty. V ubytovacích zariadeniach, v ktorých je ubytovanie 
zabezpečené tzv. bunkovým systémom, sú študenti prednostne ubytovaní samostatne po 
jednom študentovi v jednej ubytovacej bunke so samostatným zariadením na osobnú 
hygienu. 

• vstup do priestorov a objektov ubytovacích zariadení (ďalej len „internát“) je povolený 
výlučne  

o ubytovaným osobám, 
o osobám pracujúcim na internáte, 



o verejnosti vstupujúcej do prevádzok, ktoré poskytujú v priestoroch a objektoch 
internátu svoje služby, ak je poskytovanie ich služieb povolené v súlade 
s opatreniami ÚVZ SR, resp. RÚVZ, 

o návštevníkom stravovacích zariadení v priestoroch internátu, ak je prístup 
verejnosti povolený v súlade s opatreniami ÚVZ SR, resp. RÚVZ. 

• všetkým ubytovaným na internátoch s okamžitou účinnosťou až do odvolania 
dodržiavať zákaz návštev, ktorý sa vzťahuje na vstup cudzích osôb, ako aj na vstup 
ubytovaných z iných ubytovacích blokov a ktorý platí vo všetkých priestoroch 
a objektoch internátov vyčlenených na ubytovanie. Počas návštevy ubytovaného 
ubytovanými v rámci toho istého ubytovacieho bloku nesmie počet osôb v izbe 
prekročiť ubytovaciu kapacitu izby. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie 
alebo prevádzkovej situácie, ako aj v prípade nedodržiavania opatrení vo vzťahu k 
návštevám, budú zakázané aj návštevy medzi ubytovanými v rámci toho istého 
ubytovacieho bloku. 

• všetkým ubytovaným na internátoch s okamžitou účinnosťou až do odvolania, aby boli 
dôslední v dodržiavaní nočného pokoja, ktorý je v čase od 22.00 hod. do 7.00 hod. 

• všetkým ubytovaným na internátoch s okamžitou účinnosťou až do odvolania, aby 
rešpektovali, že v jednotlivých študovniach je znížená kapacita miest na polovicu, čomu 
je potrebné sa prispôsobiť. 

• všetkým osobám nachádzajúcim sa v priestoroch a objektoch internátov s okamžitou 
účinnosťou až do odvolania dodržiavať zákaz združovania a zhromažďovania sa, ktorý 
sa vzťahuje na vnútorné, ako aj na vonkajšie priestory internátov. 

• všetkým osobám nachádzajúcim sa v priestoroch a objektoch internátov s okamžitou 
účinnosťou až do odvolania dodržiavať všetky zdravotné, bezpečnostné, hygienické 
alebo epidemiologické opatrenia uvedené vo vnútornom predpise internátu, ako aj 
opatrenia ÚVZ SR, RÚVZ, resp. opatrenia príslušných štátnych orgánov. V prípade 
porušenia týchto opatrení môžu byť tieto osoby vykázané z areálu internátov. Osobitne 
sa bude postupovať v prípade porušenia ubytovacích opatrení, kedy budú ubytovaným 
ukladané sankcie v zmysle platnej Zmluvy o ubytovaní, najmä zmluvná pokuta či 
zamedzenie prístupu do objektov internátov. V prípade opakovaného porušovania 
ubytovacích opatrení internát odstúpi od Zmluvy o ubytovaní. 

• všetkým ubytovaným na internáte s okamžitou účinnosťou až do odvolania, aby pri 
podozrení z infekcie dýchacích ciest, ako aj v prípade im potvrdeného ochorenia 
COVID-19 navštívili na hlavnej webovej stránke uniba.sk špeciálnu podstránku „Mám 
podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19. Čo mám robiť?“, ktorá je 
zverejnená na https://uniba.sk/spravodajsky-portal/koronavirus/podozreniealebo-
potvrdeny-vyskyt-covid-19/. V prípade potvrdeného ochorenia COVID-19 sa po 
prihlásení prostredníctvom prístupov do AiS2 zobrazí elektronický dotazník (formulár), 
ktorý je potrebné vyplniť. 

• osobe s príznakmi infekcie dýchacích ciest alebo iným známym príznakom ochorenia 
COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a 
čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) sa neumožní vstup do priestorov 



a objektov internátu. Ak pôjde o ubytovanú osobu, jej pohyb v priestoroch internátu sa 
obmedzí na minimum a ak to bude možné, zabezpečí sa jej preventívna izolácia. 

• internáty pokračujú v uplatňovaní a kontrole dodržiavania vnútorných predpisov, 
ktorými sa prijímajú opatrenia na zastavenie šírenia a výskytu ochorenia COVID-19.  

• dôrazne žiadame ubytovaných študentov, aby sa odubytovali, ak rozhodnutím fakulty 
zvyšná časť letného semestra pre ich študijný program prebehne dištančne.  

Hygienické a bezpečnostné opatrenia  

• povinnosť študentov a zamestnancov vždy postupovať v súlade s platnými opatreniami 
určenými štátom a inými verejnými autoritami.  

• nosenie rúšok aďalších osobných ochranných pracovných prostriedkov je realizované v 
súlade s platnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR, resp. RÚVZ pri 
ohrození verejného zdravia; s ohľadom na špecifický charakter vzdelávacích činností 
na vybraných miestach ich realizácie je možné vyžadovať aj ďalšie osobné ochranné 
prostriedky a táto požiadavka musí byť zo strany študentov a zamestnancov 
rešpektovaná.  

• dôraz sa kladie na zvýšenú hygienu rúk (časté umývanie a dezinfekcia rúk).  
• aplikovať adekvátne profesionálne vzorce správania a dodržiavanie zásad respiračnej 

etikety vzhľadom na hroziace vysoké riziko šírenia ochorenia COVID-19.   
• praktickú výučbu/prezenčnú vzdelávaciu činnosť realizovať len v nevyhnutnej dĺžke 

trvania.  
• vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu 

dotykových plôch, kľučiek, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, 
vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, na dezinfekciu použiť dezinfekčné 
prostriedky s virucídnym účinkom.  

• na všetky vstupy do priestorov a objektov viditeľne umiestniť oznam o povinnosti 
dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia.  

Iné  

• pre ďalšie typy vzdelávacích činností sa tieto závery použijú primerane.  
• odporúča rektorovi UK požiadať o stanovisko k prijatým záverom PKŠ UK príslušný 

RÚVZ.  
• berie na vedomie súhlasné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so 

sídlom v Nitre, sp. zn. HDM/A/2021/01349, z 28. apríla 2021 vo veci návratu študentov 
teológie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.  

• berie na vedomie informácie o dištančnom pracovnom stretnutí zástupcov vysokých 
škôl s Úradom verejného zdravotníctva SR, regionálnymi úradmi verejného 
zdravotníctva a konzíliom odborníkov dňa 30. apríla 2021.  

• odporúča študentkám, študentom, zamestnankyniam a zamestnancom univerzity 
zaočkovať sa proti ochoreniu COVID-19 v súlade so štátnou očkovacou stratégiou.  


