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Rozhodnutia Permanentného krízového štábu UK od 1. 11. 2021 

(aktualizované 21. 11. 2021) 

 

 

4. 11. 2021 

34/2021 PKŠ UK vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu a predikcie jej ďalšieho 

zhoršovania, dôrazne odporúča všetkým zamestnávateľom na UK, aby od 8. 11. 2021  

• využívali vo zvýšenej miere inštitút práce na doma pre tých zamestnancov, kde 

to povaha práce umožňuje, 

• zabezpečili minimalizovanie počtu zamestnancov v jednej kancelárii, a to napr. 

úpravou režimu práce pracoviska, s dôrazom najmä na pracoviská, ktoré slúžia 

ako kontaktné pre verejnosť, 

• zamestnanci realizovali pracovné stretnutia a pracovné porady prioritne 

dištančne využitím elektronických komunikačných prostriedkov (MS Teams a 

pod.). V prípade, že je ich spôsob realizácie nevyhnutný prezenčne, aby takéto 

stretnutia/porady minimalizovali v čo možno najväčšej miere, 

• zvýšili kontrolu dodržiavania bezpečnostných a protiepidemických opatrení na 

pracoviskách. 

 

35/2021  PKŠ UK vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu neodporúča organizovanie 

slávnostného oceňovania študentov a zamestnancov pri príležitosti Dňa študentstva 

prezenčne. 

 

36/2021 PKŠ UK vzhľadom na výrazný počet vyčlenených izieb na účely izolácie COVID-19 

pozitívnych ubytovaných počas celého akademického roka 2021/2022, neodporúča v 

letnom semestri akademického roka 2021/2022 ubytovávať študentov krátkodobých 

zahraničných pobytov programu Erasmus+ v celouniverzitných ubytovacích 

zariadeniach UK. 

 

21. 11. 2021 

37/2021 PKŠ UK vzhľadom na výrazne zhoršujúcu sa epidemickú situáciu, vyťaženosť 

zdravotníckych zariadení, v záujme výrazného zníženia rizika prenosu ochorenia 

COVID-19 na pracoviskách, a tým zabezpečenia plnenia bazálnych úloh univerzity a 

jej súčastí, ochrany zdravia a životov členov akademickej obce a verejnosti, dôrazne 

odporúča, aby zamestnávatelia na UK využili nasledujúcich 14 dní v maximálne 

možnej miere inštitút práce z domácnosti (§ 250b Zákonníka práce) a prispeli tým k 

zníženiu mobility osôb, zníženiu prenosu ochorenia COVID-19 v populácii a fyzického 

kontaktu osôb, resp. aby prijali aj iné primerané opatrenia na minimalizovanie počtu 

zamestnancov v kanceláriách napr. reorganizáciou práce, stránkových hodín pre 

verejnosť a pod. V prípade naďalej zhoršujúcej sa epidemickej situácie PKŠ UK 

odporučí rektorovi UK vydať príkaz rektora, ktorým upraví rámce režimu práce a 

prevádzky na UK. Zároveň PKŠ UK prosí o dodržiavanie protiepidemických opatrení 
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(najmä úplné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom) na univerzite, jej 

súčastiach, a tiež o kontrolu dodržiavania týchto opatrení. 

 

38/2021 PKŠ UK dôrazne odporúča študentkám, študentom, zamestnankyniam a 

zamestnancom univerzity a jej súčastí, aby sa zaočkovali proti ochoreniu COVID-19 čo 

možno v najkratšom čase, a to v záujme ochrany vlastného zdravia, zdravia blízkych a 

verejného zdravia. 

 

 

 


