Rozhodnutia
Krízového štábu Univerzity Komenského v Bratislave
14. 1. 2021, online prostredníctvom MS Teams

I.
Krízový štáb Univerzity Komenského v Bratislave odporúča rektorovi UK prijať potrebné
opatrenia, ktorými sa určí nasledovné:
1. Všetky vzdelávacie činnosti v letnom semestri akademického roka 2020/2021, s
výnimkou vzdelávacích činností podľa bodu 2, v študijných programoch prvého,
druhého a spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia, uskutočňovať
dištančnou/online metódou 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“) až do
odvolania. Metóda štúdia v študijných programoch tretieho stupňa sa určí individuálne
podľa uváženia dekana.
2. Rektor UK môže na základe odôvodnenej žiadosti dekana fakulty udeliť výnimky v
prípadoch podľa bodu 1 zo vzdelávacích činností (zoradené podľa priority):
i) pre študentov končiacich ročníkov, kde je fyzická účasť študenta nevyhnutná
na riadne ukončenie štúdia,
ii) pre študentov študijných programov, ktorých ukončenie si vyžaduje
nevyhnutnú fyzickú účasť v laboratóriách alebo na praktických cvičeniach
(vrátane študentov medicíny).
3. Všetci študenti podľa tohto rozhodnutia budú povinní podrobiť sa testovaniu na
ochorenie COVID-19, resp. preukázať sa, že ochorenie COVID-19 prekonali.
4. Vyžadovať od ubytovaných v ubytovacích zariadeniach univerzity preukázanie sa
negatívnym výsledkom antigénového testu alebo PCR testu na ochorenie COVID-19
alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19.
5. K bodu 3 a 4 univerzita vydá usmernenia, ktoré bude podľa potreby priebežne
aktualizovať.
6. Zriadiť odberové miesta na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 v
priestoroch VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a VI Družba UK, a to s prístupnosťou pre
študentov UK a zamestnancov UK.

II.
Krízový štáb Univerzity Komenského v Bratislave poveruje Permanentný krízový štáb
Univerzity Komenského v Bratislave, aby v súčinnosti s dekanmi a riaditeľmi súčastí
zabezpečil testovanie na ochorenie COVID-19 pre zamestnancov, ktorých fyzická prítomnosť
na pracovisku je nevyhnutná (Príkaz rektora UK č. 1/2021), a to podľa usmernenia univerzity,
nariadení vlády SR a/alebo vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR.

III.
Krízový štáb Univerzity Komenského v Bratislave odporúča rektorovi UK, aby prijal potrebné
opatrenia, ktorými upraví harmonogram štúdia v akademickom roku 2020/2021 na Univerzite
Komenského v Bratislave.

IV.
Krízový štáb Univerzity Komenského v Bratislave poveruje Permanentný krízový štáb
Univerzity Komenského v Bratislave, aby zabezpečil konkretizáciu a realizáciu opatrení podľa
tohto rozhodnutia.
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-0-

ZDRŽAL SA: -0-

Prezenčná listina
Členky a členovia krízového štábu:
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., kvestorka UK - prítomná
doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD., prorektorka UK - prítomná
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prorektorka UK – prítomná
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., prorektor UK - prítomný
doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., prorektor UK - prítomný
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., prorektor UK - prítomný
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., prorektorka UK - prítomná
doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., prorektor UK - prítomný
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine - prítomná
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UK - prítomný
doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD., prodekan Právnickej fakulty UK - prítomný
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka Akademického senátu UK - prítomná
MUDr. Alexander Kurtanský, predseda Rady predsedov odborových organizácií pri UK - prítomný
Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ Vysokoškolského internátu Družba UK - prítomný
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH., vedúca Ústavu verejného zdravotníctva Jesseniovej
lekárskej fakulty UK a hlavná odborníčka MZ SR pre epidemiológiu - prítomná
RNDr. Tatiana Betáková, DrSc., odborníčka z Katedry mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej
fakulty UK a vedúca vedecká pracovníčka vo Virologickom ústave Biomedicínskeho centra SAV
v Bratislave - prítomná
doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, epidemiologička - prítomná
MUDr. Monika Kučeríková (za študentskú časť AS UK) - prítomná

Prizvaní (prítomní):
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK)
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU)
Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, prorektor STU pre strategické projekty a rozvoj
prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan Lekárskej fakulty UK
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., dekan Fakulty managementu UK
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan Farmaceutickej fakulty UK
doc. RNDr. Edita Partová, CSc., dekanka Pedagogickej fakulty UK
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan Právnickej fakulty UK

Mgr. Milan Jurík, PhD., dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK
prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK
prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan Filozofickej fakulty UK
ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK
Mgr. Róbert Zsembera, vedúci Kancelárie rektora UK

