
Rozhodnutia Permanentného krízového štábu UK (ďalej „PKŠ UK“) 
aktualizované 2. 1. 2021 

 

10. 9. 2020: 

1/2020 PKŠ UK vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v Bratislave neodporúča 
rektorovi UK, dekanom dotknutých fakúlt UK a riaditeľom súčastí UK organizovať podujatia 
s hromadnou účasťou v interiéroch, a to do 30. 09. 2020. V prípade podujatí s hromadnou 
účasťou v exteriéroch je nevyhnutné postupovať v súlade s platnými a účinnými opatreniami 
verejných zdravotníckych autorít. Ubytovacím zariadeniam PKŠ UK vyššie uvedené 
nariaďuje. 

2/2020 PKŠ UK upozorňuje na platné rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
Bratislava hl. mesto, sp. zn.: GTSÚ/13812/2020 z 5. 9. 2020, ktorým sa nariaďujú opatrenia 
pre všetky mestské časti v Bratislave. Zrušené rozhodnutím č. 9/2020. 

3/2020 PKŠ UK vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v mestskej časti Bratislava I. 
(červená farba celoštátneho semaforu pandémie ochorenia COVID-19 určená Pandemickou 
komisiou vlády SR) neodporúča rektorovi UK poskytovať slávnostné miestnosti podľa čl. 3 
ods. 1 VP č. 1/2020 Pravidlá organizovania podujatí na Univerzite Komenského v Bratislave, 
fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, a to do odvolania. 

4/2020 PKŠ UK neodporúča rektorovi UK využiť inštitút rektorského voľna v priebehu zimného 
semestra, a to s cieľom znížiť mobilitu študentov. 

5/2020 PKŠ UK odporúča všetkým zamestnancom UK a študentom UK absolvovať očkovanie proti 
sezónnej chrípke a bakteriálnym pneumóniám. 

6/2020 PKŠ UK podporuje návrh riaditeľa VI Družba UK o uzavretí kongresového centra pri VI 
Družba UK, a to do odvolania. 

7/2020 PKŠ UK dôrazne žiada ubytovaných vo vysokoškolských internátoch UK, aby dodržiavali 
hygienické, bezpečnostné a protiepidemické opatrenia určené ubytovacím zariadením 
a úradmi verejného zdravotníctva; apeluje na ich zodpovednosť a ochranu svojho zdravia 
a zdravia iných. V prípade zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie pristúpi PKŠ UK 
k sprísneniu opatrení (napr. zákaz vstupu ubytovaných do iných budov než sú ubytovaní 
a pod.). 

8/2020 PKŠ UK prerokoval návrh operačného riadenia distribúcie informácií o ochorení COVID-19 
v podmienkach UK, vytvorenie centrálnych webových dotazníkov a manuálu postupu 
v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 pre fakulty UK a súčasti UK. 

 

12. 9. 2020: 

9/2020 PKŠ UK upozorňuje na opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva hlavné mesto 
so sídlom v Bratislave č. GTSÚ/14397/2020 z dňa 12. 9. 2020. Zároveň ruší svoje 
rozhodnutie č. 2/2020. Zrušené rozhodnutím č. 12/2020. 

10/2020 PKŠ UK v nadväznosti na rozhodnutie PKŠ UK č. 9/2020 odporúča fakultám UK a súčastiam 
UK s pôsobiskom v Bratislave, aby v prípade prezenčnej výučby dodržali nariadenie RÚVZ 
Bratislava týkajúce sa hromadných podujatí a neprekročili limit 50 osôb v miestnosti. Zrušené 
rozhodnutím č. 12/2020. 



 

14. 9. 2020: 

11/2020 PKŠ UK v zmysle semaforu MŠVVaŠ SR pre študentské domovy a internáty, vyhlasuje pre 
blok „O“ Átriových domkov a oba bloky "VB" Internátu Ľ. Štúra  vo Vysokoškolskom 
meste Ľ. Štúra - Mlyny UK - oranžovú fázu. Ďalej nariaďuje Vysokoškolskému mestu Ľ. 
Štúra - Mlyny UK zabezpečiť v uvedených objektoch príslušné hygienické, bezpečnostné a 
protiepidemické opatrenia vyplývajúce pre oranžovú fázu v súlade s manuálom MŠVVaŠ SR 
pre študentské domovy a internáty. 

 

18. 9. 2020: 

12/2020 PKŠ UK upozorňuje na opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva hlavné mesto 
so sídlom v Bratislave č. GTSÚ/14797/2020 zo dňa 18. 9. 2020. Zároveň ruší svoje 
rozhodnutia č. 9/2020 a č. 10/2020. 

13/2020  PKŠ UK v nadväznosti na rozhodnutie PKŠ UK č. 12/2020 odporúča fakultám UK a 
súčastiam UK, aby v prípade prezenčnej výučby postupovali v zmysle manuálov MŠVVaŠ 
SR pre vysoké školy a zároveň dodržiavali platné a účinné nariadenia ÚVZ SR, resp. 
príslušného RÚVZ (týkajúce sa najmä limitu na hromadných podujatiach). 

14/2020  PKŠ UK vychádzajúc z manuálu MŠVVaŠ SR pre študentské domovy a internáty a v zmysle 
príslušného semaforu:  

a) vyhlasuje pre blok „F“ Átriových domkov a blok "E" Manželských internátov vo 
Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra - Mlyny UK - červenú fázu. 

b) mení fázu vyhlásenú rozhodnutím PKŠ UK č. 11/2020, a to na - červenú fázu. 

c) nariaďuje Vysokoškolskému mestu Ľ. Štúra - Mlyny UK zabezpečiť v uvedených 
objektoch podľa písm. a) a b) tohto rozhodnutia príslušné hygienické, bezpečnostné a 
protiepidemické opatrenia vyplývajúce pre červenú fázu v súlade s manuálom MŠVVaŠ SR 
pre študentské domovy a internáty. Prevádzky služieb v správe VM Ľ. Štúra - Mlyny UK 
zostávajú otvorené. 

15/2020 PKŠ UK prijal informáciu z FMFI UK o potvrdenom ochorení COVID-19 zamestnanca 
prítomného na pracovisku a odporúča dekanovi FMFI UK postupovať v súlade s manuálom 
MŠVVaŠ SR - vyhlásiť pre konkrétny pavilón (objekt) červenú fázu, t. j. zabezpečiť v 
uvedenom objekte príslušné hygienické, bezpečnostné a protiepidemické opatrenia 
vyplývajúce pre červenú fázu v súlade s manuálom MŠVVaŠ SR pre vysoké školy. 

16/2020 PKŠ UK vychádzajúc z manuálu MŠVVaŠ SR pre študentské domovy a internáty a v zmysle 
príslušného semaforu, vyhlasuje pre blok „D2“ VI Družba UK - oranžovú fázu. Ďalej 
nariaďuje VI Družba UK zabezpečiť v uvedených objektoch príslušné hygienické, 
bezpečnostné a protiepidemické opatrenia vyplývajúce pre oranžovú fázu v súlade s 
manuálom MŠVVaŠ SR pre študentské domovy a internáty. 

 

20. 9. 2020: 

17/2020 PKŠ UK na základe žiadosti riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK vychádzajúc z manuálu 
MŠVVaŠ SR pre študentské domovy a internáty a v zmysle príslušného semaforu, vyhlasuje 
pre bloky „L, A“ Átriových domkov a blok „B“ Manželských internátov - oranžovú fázu. 



Ďalej nariaďuje VM Ľ. Štúra – Mlyny UK zabezpečiť v uvedených objektoch príslušné 
hygienické, bezpečnostné a protiepidemické opatrenia vyplývajúce pre oranžovú fázu v súlade 
s manuálom MŠVVaŠ SR pre študentské domovy a internáty. 

 

22. 9. 2020: 

18/2020 PKŠ UK odporúča dekanovi FTVŠ UK postupovať v súlade s manuálom MŠVVaŠ SR - 
vyhlásiť pre celú fakultu oranžovú fázu, t. j. zabezpečiť príslušné hygienické, bezpečnostné a 
protiepidemické opatrenia vyplývajúce pre oranžovú fázu v súlade s manuálom MŠVVaŠ SR 
pre vysoké školy a zároveň aktívne pripravovať prechod fakulty z možnosti prezenčnej 
výučby na dištančnú výučbu. 

 19/2020  PKŠ UK prijal informáciu o nariadení RÚVZ so sídlom v Martine o uzavretí vysokoškolského 
internátu JLF UK v Martine do karantény. Situáciu bude ďalej monitorovať v súčinnosti s JLF 
UK a RÚVZ so sídlom v Martine.  

 

24. 9. 2020: 

20/2020 PKŠ UK informuje, že na webovej stránke uniba.sk bola zverejnená špeciálna podstránka 
„Mám podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19. Čo mám robiť?“, vrátane 
automatizovaného centrálneho formulára (dotazníka) pre študentov UK a zamestnancov UK, 
ktorým bolo potvrdené ochorenie COVID-19.  

21/2020 PKŠ UK vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a z dôvodu opakovaných 
porušení ubytovacích/internátnych poriadkov vyhlasuje pre VI Družba UK a VM Ľ. Štúra – 
Mlyny UK červenú fázu. Prevádzky v správe ubytovacích zariadení zostávajú otvorené. 
Zároveň PKŠ UK požaduje zvýšenie personálnych kapacít zložiek/pracovísk zabezpečujúcich 
bezpečnosť a poriadok. V prípade nedodržiavania bezpečnostných, hygienických 
a protiepidemických opatrení, navrhuje PKŠ UK, aby v záujme udržania verejného zdravia, 
zdravia študentov UK a zamestnancov UK, boli využité príslušné sankčné možnosti. 

22/2020 PKŠ UK v spojitosti so svojím rozhodnutím č. 21/2020 ukladá riaditeľom VI Družba UK 
a VM Ľ. Štúra – Mlyny UK povinnosť, aby bezodkladne vydali vnútorný predpis, ktorým 
určia nasledovné opatrenia: 

• Zákaz návštev ubytovaných medzi ubytovacími blokmi.  

Ubytovaným dôrazne neodporúčame návštevy medzi jednotlivými izbami a v prípade 
ďalšieho zhoršenia situácie úplne zakážeme návštevy medzi izbami.  

• V jednom momente nesmie počet osôb v izbe prekročiť ubytovaciu kapacitu izby.  

• V študovniach je znížená kapacita miest na polovicu.  

• Úplný zákaz zhromažďovania a združovania osôb s akýmkoľvek cieľom, v interiéri aj 
exteriéri areálu internátu. Univerzita ako vlastník dotknutých pozemkov a ubytovacie 
zaradenie ako správca neudeľujú súhlas na akékoľvek zhromaždenia na akademickej 
pôde. Dôrazné dodržiavanie nočného pokoja (od 22.00 hod. do 7.00 hod.). 

23/2020 PKŠ UK sa obracia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so sídlom 
v Bratislave, aby v rámci svojich kompetencii vydal rozhodnutie v súlade s § 48 ods. 4 písm. 
c) a d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 



doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to pre areál ubytovacieho zariadenia a 
priestor 500 m od týchto budov, ktorým obmedzí zhromažďovanie viac než 5 osôb.  

24/2020 PKŠ UK odporúča fakultám UK, aby predmety, ktoré realizujú v telocvičniach, ak je to 
možné, realizovali v exteriéri; v prípade organizácie v interiéri výrazne obmedzili kapacitu 
jednotlivých predmetov/skupín. 

 

26. 9. 2020: 

25/2020 PKŠ UK vzhľadom na aktuálny stav a predpokladaný vývoj pandemickej situácie spôsobenej 
ochorením COVID-19 na Slovensku, v záujme ochrany zdravia zamestnancov UK a 
študentov UK, a tiež v záujme udržania verejného zdravia, odporúča rektorovi UK a 
Krízovému štábu UK prijať potrebné opatrenia, aby sa na celej univerzite prešlo z prezenčnej 
výučby na dištančnú výučbu. 

26/2020 PKŠ UK prijal informácie z monitorovania dodržiavania bezpečnostných, hygienických a 
protiepidemických opatrení v celouniverzitných ubytovacích zariadeniach a konštatuje, že 
naďalej existujú skupiny ubytovaných, ktoré prijaté opatrenia nedodržiavajú napriek 
uplatňovaniu sankčných možností alebo hľadajú spôsoby ako opatrenia nedodržiavať. 

 

05. 10. 2020: 

27/2020 PKŠ UK ukladá riaditeľom VI Družba UK a VM Ľ. Štúra – Mlyny UK povinnosť, aby 
bezodkladne vydali vnútorný predpis, ktorým určia ďalšie opatrenie: zákaz návštev 
ubytovaných osôb medzi izbami. Opatrenia podľa rozhodnutia PKŠ UK č. 22/2020 zostávajú 
v platnosti. V prípade nedodržiavania bezpečnostných, hygienických a protiepidemických 
opatrení, PKŠ UK ukladá riaditeľom povinnosť, aby v záujme udržania verejného zdravia, 
zdravia študentov UK a zamestnancov UK, boli využité príslušné sankčné možnosti. 

 

23. 10. 2020: 

28/2020 PKŠ UK s prihliadnutím na závery Ústredného krízového štábu SR a uznesenia vlády SR č. 
678/2020, v záujme ochrany životov a zdravia zamestnancov UK, študentov UK, ako aj 
verejnosti, v termíne od 24. 10. 2020 do 1. 11. 2020 dôrazne odporúča rektorovi UK, 
dekanom fakúlt UK a riaditeľom samostatne hospodáriacich súčastí UK upraviť pracovný 
režim zamestnancov, a to tak, aby bol v čo najväčšej miere využitý inštitút práce z domácnosti 
zamestnanca a tiež uzatvoriť budovy v ich správe s výnimkou, aby bol povolený vstup do 
budov len určeným zamestnancom zabezpečujúcim nevyhnutnú prevádzku, ubytovaným 
osobám v ubytovacích zariadeniach UK a ďalším osobám, ktorým to umožňuje uznesenie 
vlády SR č. 678/2020. 

 

 

 

 

 

 



10. 11. 2020: 

29/2020 PKŠ UK vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v Bratislave, a tiež vychádzajúc z 
epidemiologickej situácie na internátoch v Bratislave, ukladá riaditeľom VI Družba UK a VM 
Ľ. Štúra – Mlyny UK povinnosť, aby bezodkladne vydali vnútorný predpis, ktorým určia 
nasledovné opatrenia: 

Zruší sa 

• zákaz návštev ubytovaných osôb medzi izbami;  
• zákaz návštev ubytovaných osôb medzi ubytovacími blokmi.  

 

Naďalej v platnosti zostávajú 

• v jednom momente nesmie počet osôb v izbe prekročiť ubytovaciu kapacitu izby;  
• v študovniach je znížená kapacita miest na polovicu;  
• úplný zákaz zhromažďovania a združovania osôb s akýmkoľvek cieľom, v interiéri aj 

exteriéri areálu internátu. Univerzita ako vlastník dotknutých pozemkov a ubytovacie 
zaradenie ako správca neudeľujú súhlas na akékoľvek zhromaždenia na akademickej 
pôde. Dôrazné dodržiavanie nočného pokoja (od 22.00 hod. do 7.00 hod.).  

• zákaz návštev ubytovaných osôb neubytovanými osobami. 
 

18. 11. 2020: 

30/2020 PKŠ UK vzhľadom na vážnosť epidemiologickej situácie a jej predpokladaný vývoj v 
celoslovenskom kontexte, závery z Ústredného krízového štábu SR zo dňa 11. 10. 2020, 
dôrazne odporúča rektorovi UK a dekanom fakúlt UK, aby sa nadchádzajúce skúškové 
obdobie zimného semestra akademického roka 2020/2021 uskutočnilo dištančnou/online 
metódou. Metóda v študijných programoch tretieho stupňa a v končiacich ročníkoch 
študijných programov prvého, druhého a spojeného prvého a druhého stupňa štúdia sa určí 
individuálne podľa uváženia dekana, a to v súlade s platnými vnútornými predpismi UK a 
opatreniami ÚVZ SR, resp. iných verejných autorít. PKŠ UK bude naďalej intenzívne 
monitorovať epidemiologickú situáciu a k tejto problematike opäť zaujme stanovisko v 
druhom týždni kalendárneho roka 2021. 

31/2020 PKŠ UK dôkladne prerokoval možnosti prevádzky celouniverzitných ubytovacích zariadení v 
nadchádzajúcom období vo vzťahu k epidemiologickej situácii a ochrane zdravia a životov 
ubytovaných a ostatných osôb, v spojitosti s rozhodnutím PKŠ UK č. 30/2020, dôrazne 
odporúča pokračovať celouniverzitným ubytovacím zariadeniam v aktuálnom režime 
prevádzky. Vzhľadom na toto rozhodnutie odporúča rektorovi UK odpustiť platbu za 
ubytovanie za prvý kalendárny štvrťrok 2021 tým ubytovaným osobám, ktoré uzavreli s 
ubytovacím zariadením dodatok k zmluve o ubytovaní do vopred stanoveného termínu. 

32/2020 PKŠ UK v záujme snahy o rozšírenie prevádzky celouniverzitných ubytovacích zariadení v 
priamej súvislosti s výučbou v letnom semestri akademického roka 2020/2021 prerokoval 
možnosti zriadenia, prevádzky a režimu odberových miest na vykonávanie testovania na 
ochorenie COVID-19 (primárne využitím antigénových testov) v priestoroch 
celouniverzitných ubytovacích zariadení. PKŠ UK vyvinie maximálne úsilie, aby sa v rámci 
možností začalo s testovaním v mesiaci január 2021. PKŠ UK po prechádzajúcom súhlase 
rektora UK osloví ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
s návrhom spolupráce na realizáciu testovania. 



2. 1. 2021 

1/2021 PKŠ UK po vyhodnotení aktuálnej epidemiologickej situácie dôrazne odporúča 

I. rektorovi UK a dekanom fakúlt UK, aby v období od 2. januára 2021 do 24. januára 
2021 upravili pracovný režim a prevádzku budov nasledovne: 

a) v čo najväčšej možnej miere využiť inštitút práce z domácnosti 
zamestnancov, s výnimkou zamestnancov zabezpečujúcich nevyhnutnú 
prevádzku (tí zamestnanci, ktorých fyzická neprítomnosť na pracovisku 
by ohrozila zabezpečenie bazálnych činností UK a jej súčastí či pracovísk 
a mala by závažné nepriaznivé dôsledky na uskutočňovanie úloh UK a jej 
súčastí, prípadne by spôsobila vážne ekonomické či iné škody), 

b) v prostredí fakúlt sú zamestnancami zabezpečujúcimi nevyhnutnú 
prevádzku aj takí, ktorých fyzická prítomnosť je nevyhnutná z dôvodu 
bazálneho zabezpečenia prebiehajúcich kontrolovaných vedeckých 
experimentov, ktorých prerušenie, resp. ukončenie by malo vážne 
dôsledky pri preukázaní účelovosti delimitácie finančných (predovšetkým 
projektových) dotácií a nevyhnutnej starostlivosti o laboratórne 
organizmy, vzorky a pod., 

c) uzatvoriť budovy; vstup do budov povoliť len zamestnancom 
zabezpečujúcim nevyhnutnú prevádzku, osobám, ktorým to umožňuje 
uznesenie vlády, príp. iné všeobecne záväzné právne predpisy a akty 
orgánov verejnej moci (ubytovaným, nájomcom a pod.) a osobám s 
osobitným súhlasom vedúceho zamestnanca súčasti. 

II. pokračovať v dištančnej/online metóde skúškového obdobia zimného semestra 
akademického roka 2020/2021 až do jeho ukončenia (viď rozhodnutie PKŠ UK č. 
30/2020). 

2/2021 PKŠ UK iniciuje zvolanie Krízového štábu UK s cieľom prerokovať prípravu a priebeh 
vzdelávania a vydať stanovisko  k nadchádzajúcemu letnému semestru akademického roka 
2020/2021. 


