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Rozhodnutie Krízového štábu UK
zo dňa 78. januára 7;77

Krízový štáb UK prijíma opatrenia na letný semester akademického roka <=<>/<=<< a odporúča
rektorovi UK vydať príslušný vnútorný predpis.
(>) Z dôvodu nástupu prevalencie variantu omikron ochorenia COVID->P, predikcie intenzity a trvania
omikronovej vlny ochorenia COVID->P na Slovensku, dynamiky nákazlivosti, v záujme ochrany
zdravia a životov študentov, zamestnancov a verejnosti, odporúča uskutočňovať všetky vzdelávacie
činnosti, s výnimkou vzdelávacích činností podľa bodu <, v študijných programoch prvého, druhého
a spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia dištančnou/online metódou v
súlade s § >=Xe ods. < zákona č. >Y>/<==< Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov v
období od CD. februára 7;77 minimálne do F. marca 7;77. Metóda štúdia v študijných
programoch tretieho stupňa sa určí individuálne podľa uváženia dekana fakulty.
(<) Vzdelávacie činnosti možno uskutočňovať v období podľa bodu > prezenčne, ak o tom rozhodne
dekan fakulty, najmä v študijných odboroch, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie a podporu
kritickej infraštruktúry štátu v čase krízovej situácie, farmácia, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia,
verejné zdravotníctvo, všeobecné lekárstvo, zdravotnícke vedy a zubné lekárstvo, s odporúčaním
využitia maximálne _= % kapacity miestnosti na sedenie, resp. zabezpečiť primeraný odstup medzi
osobami v miestnosti.
(Y) V období najskôr od L. marca 7;77 odporúča uskutočňovať všetky vzdelávacie činnosti v
študijných programoch prvého, druhého a spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského
štúdia prezenčnou metódou, a to podľa rozhodnutia dekana fakulty, s odporúčaním využitia
maximálne 8;% kapacity miestnosti na sedenie, resp. zabezpečiť primeraný odstup medzi
osobami v miestnosti. Metóda štúdia v študijných programoch tretieho stupňa sa určí individuálne
podľa uváženia dekana fakulty.
(a) Za výber metódy a realizáciu vzdelávacích činností s ohľadom na ochranu zdravia a životov
študentov, zamestnancov a verejnosti, podľa predchádzajúcich bodov zodpovedá dekan fakulty.
(_) V prípade pretrvávania výrazne zlej epidemickej situácie navrhne Permanentný krízový štáb UK
rektorovi UK a dekanom fakúlt odklad termínu začiatku realizácie prezenčných vzdelávacích
činností bez zbytočného odkladu.
(c) Krízový štáb UK odporúča realizovať praktickú časť vzdelávacích činností (laboratórne cvičenie
a pod.) v závere výučbovej časti letného semestra akademického roka <=<>/<=<<.
(d) Krízový štáb UK prosí vyučujúcich o maximálne možnú toleranciu v prípade neprítomnosti
študentov na prezenčných vzdelávacích činnostiach z objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, a
to v nevyhnutnom trvaní, ak je neprítomnosť študenta riadne odôvodnená (obava o vlastné zdravie,
zdravotné problémy študenta a pod.) a povaha vzdelávacej činnosti to umožňuje.
(X) Poskytovať ubytovacie služby dlhodobého charakteru v ubytovacích zariadeniach (internáty)
v režime OTP v súlade s platnou definíciou tohto režimu podľa príslušného právneho predpisu.
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(P) Vstup do priestorov a objektov ubytovacích zariadení (internátov) povoliť výlučne ubytovaným
osobám, osobám pracujúcim na internáte, verejnosti vstupujúcej do prevádzok, ktoré poskytujú v
priestoroch a objektoch internátu svoje služby, ak je poskytovanie ich služieb povolené v súlade s
opatreniami ÚVZ SR, resp. RÚVZ, návštevníkom stravovacích zariadení v priestoroch internátu, ak
je prístup verejnosti povolený v súlade s opatreniami ÚVZ SR, resp. RÚVZ.
(>=) Študenti a zamestnanci sú povinní postupovať v súlade s platnými opatreniami určenými štátom a
inými verejnými autoritami. Nosenie rúšok, resp. respirátora (prekrytie horných dýchacích ciest) a
ďalších osobných ochranných pracovných prostriedkov je realizované v súlade s platnými
vyhláškami ÚVZ SR, resp. RÚVZ pri ohrození verejného zdravia; s ohľadom na špecifický charakter
vzdelávacích činností na vybraných miestach ich realizácie je možné vyžadovať aj ďalšie osobné
ochranné prostriedky a táto požiadavka musí byť zo strany študentov a zamestnancov
rešpektovaná. Dôraz sa kladie na zvýšenú hygienu rúk (časté umývanie a dezinfekcia rúk). Aplikovať
adekvátne profesionálne vzorce správania a dodržiavanie zásad respiračnej etikety vzhľadom na
hroziace vysoké riziko šírenia ochorenia COVID->P. Vykonávať časté vetranie priestorov univerzity
a jej súčastí, pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, používaných prístrojov,
nástrojov a pomôcok, vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, na dezinfekciu použiť
dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.
(>>) Pre ďalšie typy prezenčných vzdelávacích činností sa tieto závery použijú primerane. Krízový štáb
UK odporúča pre ďalšie typy prezenčných vzdelávacích činností využiť schému OTP. Na prezenčné
vzdelávacie činnosti Univerzity tretieho veku určiť schému OP+.
(><) Krízový štáb UK odporúča rektorovi UK požiadať o stanovisko k prijatým opatreniam Krízového
štábu UK príslušný RÚVZ.
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