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Vážený pán predseda vlády, 

 

dovoľujem si obrátiť sa na Vás vo veci uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 215/2021 

k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona 

č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového 

stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na 

prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 

vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov z 26. apríla 2021. 

 

Ako vyplýva z predmetného uznesenia, na území Slovenskej republiky sa s účinnosťou od 

29. apríla 2021 do 28. mája 2021 obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania, a to 

s niektorými výnimkami.  

 

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na cestu študentov vymedzených ročníkov študijných 

odborov všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo, farmácia, verejné zdravotníctvo a zdravotnícke vedy do 

vysokej školy a cestu späť (bod C1 ods. 30). 

Dovoľujeme si však upozorniť, že vzdelávacia činnosť aj iných študijných odborov či 

ročníkov sa musí realizovať aj prezenčným, kontaktným spôsobom, ktorý je nevyhnutný pre 

poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania. Uznesenie však taxatívnym vymedzením 

výnimiek, na ktoré sa nevzťahuje obmedzenie slobody pohybu a pobytu, zároveň obmedzuje vysoké 

školy v poskytovaní prezenčnej výučby aj v iných, nevyhnutných prípadoch.  

 

Obmedzenie sa ďalej nevzťahuje na cestu študenta na účel vykonania štátnej skúšky do 

vysokej školy, miesta výkonu praxe, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia 

vysokej školy a cestu späť v rámci okresu, ktorý nie je zaradený uznesením vlády SR podľa 

COVID AUTOMAT-u do IV. stupňa varovania (bod C1 ods. 31).  

Nie je zrejmé, ako predmetné ustanovenie vykladať. Domnievame sa, že z dikcie uvedeného 

ustanovenia vyplýva, že cesta študenta na vymedzené účely je možná len v rámci okresu, ktorý nie je 

zaradený do IV. stupňa varovania, a teda nie je možná cesta študentov medzi jednotlivými okresmi. 

Výnimka na vymedzené účely sa tak týka len študentov, ktorých cesta do vysokej školy, miesta výkonu 

praxe, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy a späť 

neprekračuje hranice okresu. Na základe uvedeného je aj vstup do internátov povolený len študentom, 

ktorých cesta do internátu neprekračuje hranice okresu – čo je podľa nášho názoru bezúčelné, keďže 

internáty využívajú predovšetkým študenti cestujúci z iných okresov.  

 

 



  

Dovoľujeme si preto navrhnúť úpravu predmetného uznesenia, a to zlúčením bodu C1 ods. 30 

a C1 ods. 31 do nového odseku, ktorý by znel: cestu študenta do vysokej školy, miesta výkonu praxe, 

špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy a cestu späť na účel 

uskutočňovania vzdelávacích činností1 pre študentov končiacich ročníkov, kde je podľa rozhodnutia 

rektora fyzická účasť študenta nevyhnutná na riadne ukončenie štúdia a pre študentov študijných 

programov, ktorých ukončenie si podľa rozhodnutia rektora vyžaduje nevyhnutnú fyzickú účasť najmä 

v laboratóriách alebo na praktických cvičeniach, ak sa preukáže negatívnym výsledkom (..). 

 

Uvedomujúc si význam a zodpovednosť vysokých škôl v čase pandémie verím, že aj vďaka 

našim opatreniam v podmienach vysokých škôl sme prispeli k lepšej epidemickej situácii v Slovenskej 

republike. Vysoké školy však už tretí semester realizujú dištančnú výučbu, čím vzniká časová tieseň pre 

mnohé študijné programy, ktorých študenti neabsolvovali množstvo praktických predmetov, ktorých 

povaha neumožňuje predmet uskutočniť dištančne (praktiká v laboratóriách a pod.) a bez ich 

prezenčného absolvovania nie je možné štúdium ukončiť.  

Chceli by sme zdôrazniť fakt, že súčasné protiepidemické a vládne opatrenia najmä v podobe 

obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v spojitosti s vyhláškami Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky, umožňujú prevádzku fitness centier, terás reštaurácií, obchodných 

centier a pod., no vo významnej miere opomenuli opatrenia pre oblasť vysokého školstva – motorov 

rozvoja vedomostnej spoločnosti (príprava prírodovedcov, učiteľov, psychológov, sociológov a pod., 

ktorých spoločnosť nepochybne v tejto ťažkej dobe potrebuje a bude potrebovať). 

 

Obraciam sa na Vás preto ako rektor najväčšej a najstaršej univerzity na Slovensku so 

žiadosťou, aby bola vysokým školám ponechaná autonómia udeliť výnimky týkajúcich sa cesty 

študentov do vysokej školy, miesta výkonu praxe, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového 

zariadenia vysokej školy a cestu späť na účel uskutočňovania vzdelávacích činností. 

 

Verím, že uznáte naše požiadavky za oprávnené a sledujúce blaho študentov, ako aj spoločnosti. 

 

 

 

S úctou 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pán predseda vlády 

Ing. Eduard Heger  

Úrad vlády Slovenskej republiky 

Námestie slobody 1 

8 1 3  7 0  B r a t i s l a v a  

 

Na vedomie: 

Vážený pán brig. gen. MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister zdravotníctva 

Vážený pán Mgr. Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu 

 
1 § 51 ods. 2 zákona o vysokých školách. 


