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Rozhodnutia Permanentného krízového štábu UK od 9. 99. ;<;9 

(aktualizované <?. <@. ;<;;) 
 
 
B. 99. ;<;9 
"#/%&%' PKŠ UK vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu a predikcie jej ďalšieho 

zhoršovania, dôrazne odporúča všetkým zamestnávateľom na UK, aby od J. ''. %&%'  
• využívali vo zvýšenej miere inštitút práce na doma pre tých zamestnancov, kde 

to povaha práce umožňuje, 
• zabezpečili minimalizovanie počtu zamestnancov v jednej kancelárii, a to napr. 

úpravou režimu práce pracoviska, s dôrazom najmä na pracoviská, ktoré slúžia 
ako kontaktné pre verejnosť, 

• zamestnanci realizovali pracovné stretnutia a pracovné porady prioritne 
dištančne využitím elektronických komunikačných prostriedkov (MS Teams a 
pod.). V prípade, že je ich spôsob realizácie nevyhnutný prezenčne, aby takéto 
stretnutia/porady minimalizovali v čo možno najväčšej miere, 

• zvýšili kontrolu dodržiavania bezpečnostných a protiepidemických opatrení na 
pracoviskách. 

 
"X/%&%'  PKŠ UK vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu neodporúča organizovanie 

slávnostného oceňovania študentov a zamestnancov pri príležitosti Dňa študentstva 
prezenčne. 

 
"[/%&%' PKŠ UK vzhľadom na výrazný počet vyčlenených izieb na účely izolácie COVID-'` 

pozitívnych ubytovaných počas celého akademického roka %&%'/%&%%, neodporúča v 
letnom semestri akademického roka %&%'/%&%% ubytovávať študentov krátkodobých 
zahraničných pobytov programu Erasmus+ v celouniverzitných ubytovacích 
zariadeniach UK. 

 
;9. 99. ;<;9 
"c/%&%' PKŠ UK vzhľadom na výrazne zhoršujúcu sa epidemickú situáciu, vyťaženosť 

zdravotníckych zariadení, v záujme výrazného zníženia rizika prenosu ochorenia 
COVID-'` na pracoviskách, a tým zabezpečenia plnenia bazálnych úloh univerzity a 
jej súčastí, ochrany zdravia a životov členov akademickej obce a verejnosti, dôrazne 
odporúča, aby zamestnávatelia na UK využili nasledujúcich '# dní v maximálne 
možnej miere inštitút práce z domácnosti (§ %X&b Zákonníka práce) a prispeli tým k 
zníženiu mobility osôb, zníženiu prenosu ochorenia COVID-'` v populácii a fyzického 
kontaktu osôb, resp. aby prijali aj iné primerané opatrenia na minimalizovanie počtu 
zamestnancov v kanceláriách napr. reorganizáciou práce, stránkových hodín pre 
verejnosť a pod. V prípade naďalej zhoršujúcej sa epidemickej situácie PKŠ UK 
odporučí rektorovi UK vydať príkaz rektora, ktorým upraví rámce režimu práce a 
prevádzky na UK. Zároveň PKŠ UK prosí o dodržiavanie protiepidemických opatrení 



 
 
 
 
 

 

covid@uniba.sk 

 

korona.uniba.sk 

 

(najmä úplné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom) na univerzite, jej 
súčastiach, a tiež o kontrolu dodržiavania týchto opatrení. 

 
"J/%&%' PKŠ UK dôrazne odporúča študentkám, študentom, zamestnankyniam a 

zamestnancom univerzity a jej súčastí, aby sa zaočkovali proti ochoreniu COVID-'` čo 
možno v najkratšom čase, a to v záujme ochrany vlastného zdravia, zdravia blízkych a 
verejného zdravia. 

 
;<. <9. ;<;; 
'/%&%%  PKŠ UK odporúča Krízovému štábu UK prijať opatrenia na letný semester 

akademického roka %&%'/%&%% vychádzajúc z nasledovných záverov PKŠ UK: 

(') Z dôvodu nástupu prevalencie variantu omikron ochorenia COVID-'`, 
predikcie intenzity a trvania omikronovej vlny ochorenia COVID-'` na 
Slovensku, dynamiky nákazlivosti, v záujme ochrany zdravia a životov 
študentov, zamestnancov a verejnosti, 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 § '&Je ods. % 
zákona č. '"'/%&&% Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov                
v období od 9B. februára ;<;; minimálne do J. marca ;<;;. Metóda štúdia 
v študijných programoch tretieho stupňa sa určí individuálne podľa uváženia 
dekana fakulty. 

(%) Vzdelávacie činnosti možno uskutočňovať v období podľa bodu ' prezenčne 
len v študijných odboroch, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie a podporu 
kritickej infraštruktúry štátu v čase krízovej situácie, najmä farmácia, 
ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, verejné zdravotníctvo, všeobecné 
lekárstvo, zdravotnícke vedy a zubné lekárstvo, a to za podmienky využitia 
maximálne X& % kapacity miestnosti na sedenie. 

(") V období najskôr od O. marca ;<;; 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, za podmienky využitia maximálne ?<% 
kapacity miestnosti na sedenie. Metóda štúdia v študijných programoch 
tretieho stupňa sa určí individuálne podľa uváženia dekana fakulty. 

(#) V prípade pretrvávania výrazne zlej epidemickej situácie navrhne PKŠ UK 
rektorovi UK odklad termínu začiatku realizácie prezenčných vzdelávacích 
činností bez zbytočného zdržania. 

(X) PKŠ UK odporúča realizovať praktickú časť vzdelávacích činností (laboratórne 
cvičenie a pod.) v závere výučbovej časti letného semestra akademického roka 
%&%'/%&%%. 
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([) PKŠ 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. 

(c) Poskytovať ubytovacie služby dlhodobého charakteru v ubytovacích 
zariadeniach (internáty) v režime OTP v súlade s platnou definíciou tohto 
režimu podľa príslušného právneho predpisu. 

(J) 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-'`. 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. PKŠ UK odporúča pre ďalšie typy prezenčných vzdelávacích 
činností využiť schému OTP. Na prezenčné vzdelávacie činnosti Univerzity 
tretieho veku určiť schému OP+. 

('') PKŠ UK odporúča rektorovi UK požiadať o stanovisko k prijatým záverom PKŠ 
UK a Krízového štábu UK príslušný RÚVZ. 

('%) PKŠ UK dôrazne odporúča študentom a zamestnancom univerzity a jej súčastí, 
aby sa zaočkovali proti ochoreniu COVID-'` čo možno v najkratšom čase, a to 
v záujme ochrany vlastného zdravia, zdravia blízkych a verejného zdravia. 
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;O. <;. ;<;; 
%/%&%% PKŠ UK v zmysle čl. ' ods. # Príkazu rektora UK č. "/%&%% po vyhodnotení epidemickej 

situácie (COVID-'`) a jej predpokladaného vývoja - odporúča dekankám a dekanom 
fakúlt UK začať s realizáciou prezenčných vzdelávacích činností od O. marca ;<;;. 
PKŠ UK zároveň vo vzťahu k uvoľňovaniu celoštátnych opatrení odporúča rektorovi 
UK vydať dodatok k Príkazu rektora UK č. "/%&%%, ktorým  

• od 'X. marca %&%% zruší režim OTP v študentských domovoch, 
• od '. apríla %&%% zruší zákaz návštev neubytovanými osobami 

v študentských domovoch. 
 
<@. <Y. ;<;; 
"/%&%% PKŠ UK vo vzťahu k príprave opatrení v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-'` 

na akademický rok %&%%/%&%" žiada Komisiu pre vysokoškolské internáty a 
ubytovanie AS UK o vyčlenenie #% primeranej ubytovacej kapacity z reálne 
využiteľnej ubytovacej kapacity na internátoch Mlyny UK a Družba UK na účely 
ubytovania (izolovania) pozitívnych osôb. 

 
<?. <@. ;<;; 
#/%&%% PKŠ UK po zhodnotení aktuálnej epidemickej situácie a predpokladu jej vývoja 

konštatuje, že pre výučbovú časť zimného semestra akademického roka 
%&%%/%&%" nie je potrebné prijímať iné opatrenia v podmienkach UK než tie, ktoré 
sú platné na úrovni štátu (najmä povinnosť nosiť respirátor v zariadeniach sociálnej 
starostlivosti, či zdravotníckych zariadeniach). Obmedzenia pre hromadné podujatia 
a povinnosť nosiť prekrytie horných dýchacích ciest sa spravujú všeobecne záväznými 
právnymi predpisy, najmä vo forme vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. 

 
X/%&%% PKŠ UK dôrazne odporúča študentkám, študentom, zamestnankyniam a 

zamestnancom dodržiavať štandardné preventívne opatrenia proti šíreniu COVID-
'` (respiračná etiketa, dôsledná hygiena rúk a pod.). V priestoroch budov UK (najmä 
pri vstupoch do budov) mať naďalej dostupnú dezinfekciu rúk. 

 
[/%&%% PKŠ UK s ohľadom na aktuálny prístup, dostupnosť a manažment testovania osôb s 

podozrením na ochorenie COVID-'` na úrovni štátu – zrušuje využívanie formuláru 
nahlasovania pozitívnej osoby distribuovaného fakultám (t. j. pozitívne testovaná 
osoba na COVID-'` nevyplňuje online formulár, o svojej pozitivite na COVID-
'` informuje svoje úzke kontakty sama). V platnosti a účinnosti zostáva využívanie 
formuláru na webovom sídle univerzity pre nahlasovanie pozitívnych osôb 
ubytovaných v ubytovacích zariadeniach UK, a to z dôvodu potreby izolovania 
pozitívnej osoby od ostatných ubytovaných osôb. 

 


