
Rozhodnutie Permanentného krízového štábu UK č. 31/2021 zo dňa 27. 08. 2021 
„SEMAFOR PRE VÝUČBU NA UK“* 

*Toto rozhodnutie sa týka fakúlt a súčastí, ktoré pôsobia v územnom obvode RÚVZ Bratislava hlavné mesto. 

 
PKŠ UK vychádzajúc zo systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímania protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia ochorenia COVID-
19, tzv. COVID automat (verzia 4.1 z 10. 8. 2021) schváleného vládou SR a na základe stanoviska RÚVZ Bratislava hlavné mesto zo dňa 24. 08. 2021 pod č. 
HDM/16319/2021 upravuje semafor pre výučbu na UK v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 a dopĺňa opatrenia k povinnosti prekrytia horných 
dýchacích ciest, a to nasledovne: 

 

Monitoring Ostražitosť 1. stupeň ohrozenia 2. stupeň ohrozenia 3. stupeň ohrozenia 

Rúško v interiéri a na hromadných 
podujatiach aj v exteriéri. 
 
Výnimky sú uvedené v platnej a účinnej 
vyhláške ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú 
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k 
povinnosti prekrytia horných dýchacích 
ciest (k 26. augustu 2021 je to vyhláška ÚVZ 
SR zverejnená pod č. 237). 
 

Povinný respirátor v interiéri a rúško 
v exteriéri na hromadných podujatiach 
s rozšírenými výnimkami a pri vzdialenosti do 
2 metrov. 
 
Výnimky sú uvedené v platnej a účinnej 
vyhláške ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú 
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k 
povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest 
(k 26. augustu 2021 je to vyhláška ÚVZ SR 
zverejnená pod č. 237). 
 

Povinný respirátor v interiéri a rúško 
v exteriéri s výnimkami a pri vzdialenosti do 
2 metrov. 
 
Výnimky sú uvedené v platnej a účinnej 
vyhláške ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú 
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k 
povinnosti prekrytia horných dýchacích 
ciest (k 26. augustu 2021 je to vyhláška ÚVZ 
SR zverejnená pod č. 237). 
 

Povinný respirátor v interiéri a rúško 
v exteriéri s výnimkami. 
 
Výnimky sú uvedené v platnej a účinnej 
vyhláške ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú 
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k 
povinnosti prekrytia horných dýchacích 
ciest (k 26. augustu 2021 je to vyhláška ÚVZ 
SR zverejnená pod č. 237). 
 

Prezenčne len vtedy, keď budú fakultou 
splnené nasledovné podmienky:  
 

• 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,  

• výlučne v prípadoch realizácie 
predmetu v rozsahu prednáška a 
seminár/cvičenie, je možné metódu 
štúdia kombinovať (napr. prednáška 
dištančne - online, seminár/cvičenie 
prezenčne).  

 

Prezenčne len vtedy, keď budú fakultou 
splnené podmienky uvedené pre stupeň 
rizika monitoring a ostražitosť a zároveň: 
 

• prezenčne len výučbová činnosť s 
celkovým počtom osôb nie viac ako 
20. 

• výučbová činnosť s celkovým počtom 
osôb nie viac ako 19 študentov 
končiacich ročníkov, kde je fyzická 
účasť študenta nevyhnutná na riadne 
ukončenie štúdia + 1 vyučujúci; 

• výučbová činnosť s celkovým počtom 
osôb nie viac ako 19 pre študentov 
študijných programov, ktorých 
ukončenie si vyžaduje nevyhnutnú 
fyzickú účasť najmä v laboratóriách 
alebo na praktických cvičeniach + 1 
vyučujúci. 

• realizácia štátnych skúšok, resp. 
záverečných skúšok v zmysle 
rozhodnutia PKŠ UK č. 26/20211.  

Prezenčne len vtedy, keď budú fakultou 
splnené podmienky uvedené pre stupeň 
rizika monitoring a ostražitosť a zároveň: 
 

• prezenčne len výučbová činnosť 
študijných odborov: farmácia, 
ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, 
verejné zdravotníctvo, všeobecné 
lekárstvo, zdravotnícke vedy, zubné 
lekárstvo s celkovým počtom osôb 
nie viac ako 20 osôb. 

• výučbová činnosť pre študentov 
študijných programov, ktorých 
ukončenie si vyžaduje nevyhnutnú 
fyzickú účasť najmä v laboratóriách 
alebo na praktických cvičeniach s 
celkovým počtom osôb nie viac ako 5 
+ 1 vyučujúci. 

• realizácia štátnych skúšok, resp. 
záverečných skúšok v zmysle 
rozhodnutia PKŠ UK č. 26/20211.  

 

Prezenčne len vtedy, keď budú fakultou 
splnené podmienky uvedené pre stupeň 
rizika monitoring a ostražitosť a zároveň: 
 

• prezenčne len výučbová činnosť 
študijných odborov: farmácia, 
ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, 
verejné zdravotníctvo, všeobecné 
lekárstvo, zdravotnícke vedy, zubné 
lekárstvo s celkovým počtom osôb 
nie viac ako 20 osôb. 

• výučbová činnosť pre študentov 
študijných programov, ktorých 
ukončenie si vyžaduje nevyhnutnú 
fyzickú účasť najmä v laboratóriách 
alebo na praktických cvičeniach s 
celkovým počtom osôb nie viac ako 5 
+ 1 vyučujúci. 

• realizácia štátnych skúšok, resp. 
záverečných skúšok v zmysle 
rozhodnutia PKŠ UK č. 26/20211.  

 


