
R o z h o d n u t i e  

Krízového štábu Univerzity Komenského v Bratislave 

23. 8. 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 študijných programoch prvého, druhého a spojeného 

prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia, sa budú uskutočňovať prezenčne len 

vtedy, keď budú fakultou splnené nasledovné podmienky: 

i) 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,  

ii) výlučne v prípadoch realizácie predmetu v rozsahu prednáška a seminár/cvičenie, je 

možné metódu štúdia kombinovať (napr. prednáška dištančne/online, seminár/cvičenie 

prezenčne). 

 

Vzdelávacie činnosti v zmysle písm. i) a ii) sa realizujú prezenčne, len ak to opatrenia 

verejných autorít umožňujú. V prípade zhoršenia epidemickej situácie sa postupuje 

v súlade s rozhodnutím Permanentného krízového štábu UK č. 25/2021 zo 16. augusta 

2021, resp. podľa stanoviska príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

 

2. Vzdelávacie činnosti, ktoré nie sú uvedené v bode 1 alebo prípady, kedy fakulta nesplní 

podmienky uvedené v bode 1 tohto rozhodnutia, sa uskutočňujú dištančne/online 

v súlade s § 108e ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov, a to až do ukončenia výučbovej časti zimného semestra akademického roka 

2021/2022.  

 

3. Fakulta sa pred začiatkom zimného semestra akademického roka 2021/2022, najneskôr 

však do 31. augusta 2021 rozhodne, ktorú z vyššie uvedených metód štúdia bude počas 

zimného semestra využívať. V rovnakom termíne fakulta oznámi toto rozhodnutie 

akademickej obci fakulty.  

 

4. Metóda štúdia v študijných programoch tretieho stupňa sa určí individuálne podľa 

uváženia dekana. 

 

5. Fakulty sú povinné vzdelávacie činnosti a prevádzku uskutočňovať v súlade so všeobecne 

záväznými predpismi, ako aj opatreniami, rozhodnutiami či odporúčaniami Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, či iných 



príslušných štátnych orgánov. Je teda potrebné, aby rozsah a metóda pedagogického 

procesu boli zvolené tak, aby boli zaistené aktuálne platné bezpečnostné, hygienické 

a protiepidemické opatrenia, za čo fakulty zodpovedajú.  

 

6. V rámci vzdelávacej činnosti v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 z dôvodu 

možného epidemického vyšetrovania a trasovania pozitívnych prípadov fakulta spravidla 

neumožní výmenu alebo presun študentov medzi skupinami, a to od okamihu ich fyzickej 

prítomnosti na prvom prezenčnom stretnutí v rámci predmetu. Fakulty sú povinné viesť 

a uchovávať evidenciu dochádzky študentov na vzdelávacej činnosti uskutočňovanej 

prezenčnou metódou. 

 

II. 

Krízový štáb Univerzity Komenského v Bratislave berie na vedomie rozhodnutie 

Permanentného krízového štábu UK č. 28/2021 zo 16. augusta 2021, ktorým sa 

v celouniverzitných ubytovacích zariadeniach od stupňa rizika „Ostražitosť“ postupuje podľa 

schémy „OTP“ vychádzajúc z vyhlášky ÚVZ SR zverejnenej pod č. 240, ktorou sa nariaďujú 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok. 

 

III. 

Krízový štáb Univerzity Komenského v Bratislave poveruje Permanentný krízový štáb 

Univerzity Komenského v Bratislave, aby  

1. zabezpečil realizáciu opatrení podľa tohto rozhodnutia, 

2. ďalej vyhodnocoval epidemickú situáciu na Slovensku a v miestach, kde fakulty a súčasti 

majú svoju pôsobnosť a aktualizoval hygienické, bezpečnostné a protiepidemické opatrenia 

podľa potreby. 

 

 

O jednotlivých bodoch sa hlasovalo osobitne. Hlasovania prebehli s výsledkom: 

ZA:   -17- 

PROTI:  -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. Michal Greguš, 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 - ospravedlnený 

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 UK 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prezident SRK 

doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD., zástupca STU 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan LF UK 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., dekan FM UK 

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, dekan FaF UK 

doc. RNDr. Edita Partová, CSc., dekanka PdF UK 



doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan PraF UK 

Mgr. Milan Jurík, PhD., dekan EBF UK 

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK 

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan FiF UK 

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan RKCMBF UK 

RNDr. Kristína Rostás, PhD., prodekanka FMFI UK v zastúpení dekana FMFI UK 

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., dekanka FSEV UK 

Mgr. Róbert Zsembera, vedúci Kancelárie rektora UK  

 

 


