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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3 

Organizačného poriadku UK a v súlade s Manuálmi pre vysoké školy a študentské domovy, 

vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“) z dôvodu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a na potreby dodržiavania 

protiepidemiologických opatrení a odporúčaní, v záujme udržania verejného zdravia, tento 

príkaz: 

 

Čl. I 

Organizácia a podmienky pedagogického procesu 

 

(1) Pedagogický proces prebieha na fakultách UK v štandardnom režime, s nasledovnými 

odchýlkami: 

• Fakulty môžu 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“) všetky vzdelávacie činnosti, 

ktorých povaha to umožňuje, uskutočňovať dištančnou metódou alebo kombinovanou 

metódou. 

• Rektor dôrazne odporúča fakultám uskutočňovať vzdelávacie činnosti pre študentov 

prvých ročníkov prvého stupňa vysokoškolského štúdia (v dennej forme) prezenčnou 

metódou s cieľom adaptácie novoprijatých študentov na vysokoškolský systém štúdia. 

• Fakulty sú povinné vzdelávacie činnosti uskutočňovať v súlade so všeobecne záväznými 

predpismi, ako aj opatreniami, rozhodnutiami a odporúčaniami ministerstva, Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“), či iných príslušných 

štátnych orgánov (tieto budú zasielané fakultám prostredníctvom Permanentného 

krízového štábu UK) – je teda potrebné, aby obsah a metóda pedagogického procesu bola 

zvolená tak, aby boli zaistené aktuálne platné hygienicko- epidemiologické usmernenia. 

• Na vchodových dverách objektov, v ktorých sa uskutočňuje pedagogický proces, zverejnia 

fakulty oznam, ktorý hovorí, za akých podmienok sa študent/zamestnanec nemôže 

zúčastniť pedagogického procesu1 a ako má v danom prípade postupovať; v prípade 

študentov určí náhradné plnenie vyučujúci predmetu, alebo sa študent môže zúčastniť na 

výučbe dištančne, podľa možnosti predmetu. O týchto podmienkach informuje fakulta 

študentov a zamestnancov aj na svojom webovom sídle, elektronickou poštou a inými 

štandardne využívanými komunikačnými kanálmi. 

• Fakulty sú povinné viesť a uchovávať evidenciu dochádzky študentov na vzdelávacej 

činnosti uskutočňovanej prezenčnou metódou. 

• Fakulty zverejnia na svojich webových sídlach informácie o spôsobe a plánovaných 

metódach výučby najneskôr jeden týždeň pred začiatkom výučbovej časti zimného 

semestra akademického roka 2020/2021 a v prípade ich zmien zabezpečia ich aktualizáciu.        

• Fakulty poskytnú rektorovi komplexné informácie o metódach výučby a počtoch 

študentov (prípadne aj o úprave spôsobu výučby) na jednotlivých študijných programoch 

(prípadne na jednotlivých druhoch vzdelávacích činností) a prijatých opatreniach, a to 

najneskôr 14 pracovných dní po začiatku výučbovej časti zimného semestra akademického 

roka 2020/2021 a vždy pri ich podstatných zmenách. 

 

(2) Toto ustanovenie sa primerane vzťahuje aj na poskytovanie ďalšieho vzdelávania. 

 

                                                 
1 Odporúča sa znenie: „Vstup do objektu je zakázaný osobám s príznakmi infekcie dýchacích ciest alebo iným 

známym príznakom ochorenia COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti 

alebo čuchu).“. 



Čl. II 

Organizácia a podmienky prevádzky 

 

(1) Fakulty sú povinné zabezpečiť podmienky prevádzky v súlade so všeobecne záväznými 

predpismi, ako aj opatreniami, rozhodnutiami a odporúčaniami ministerstva, ÚVZ SR, či 

iných príslušných štátnych orgánov 

 

(2) Fakulty sú povinné zabezpečiť najmä nasledovné podmienky prevádzky: 

• Najmenej pri vstupe do jednotlivých objektov je zabezpečená možnosť dezinfekcie rúk. 

• Zabezpečiť dôkladné čistenie priestorov fakulty ako prevenciu šírenia nákazy COVID-19 

podľa usmernenia ÚVZ SR. Zabezpečiť dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú 

hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky zamestnancov vysokej školy, 

a prípadne aj študentov. Pre prevádzku fakulty zabezpečiť primerané množstvo 

dezinfekčných stojanov a/alebo bezdotykových dávkovačov na dezinfekciu a zásobníkov 

na papierové utierky do umyvární vrátane papierových utierok. 

• Určiť intervaly čistenia a dezinfekcie priestorov na základe rizika infekcie (zvýšené riziko 

majú priestory, kde prenos kvapôčkovej infekcie nie je obmedzovaný napr. nosením rúška: 

toalety, stravovacie zariadenia, telocvične, sprchy) a miesta s vysokou frekvenciou osôb. 

 

(3) V prvom výučbovom týždni na začiatku semestra všetci zamestnanci UK a jej fakúlt sú 

povinní vyplniť dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie 

posledných 14 dní (dotazník bude na fakulty doručený prostredníctvom Permanentného 

krízového štábu UK). Fakulta určí pracovisko zodpovedné za zber údajov, kontaktovanie 

zamestnancov a archiváciu údajov po dobu aspoň jedného mesiaca od uzavretia zberu. 

Poskytnúť údaje sú povinní aj doktorandi, ktorí budú zabezpečovať pedagogickú činnosť v 

zimnom semestri. Fakulty zvážia povinnosť/odporučia vyplnenia dotazníka aj zo strany 

študentov. 

 

(4) Rektor ruší organizovanie akademických obradov, spoločenských či iných aktivít 

s hromadnou účasťou, ktoré nie sú nevyhnutné pre činnosť vysokej školy, a to najmä v 

uzavretých priestoroch UK, kde je zvýšené riziko prenosu ochorenia COVID-19. V prípade 

ich konania sa postupuje podľa pokynov ÚVZ SR pre hromadné podujatia.  

 

(5) Fakulty sú povinné určiť pracovisko zodpovedné za organizáciu prác, kontrolu 

a dodržiavanie prijatých opatrení s cieľom monitorovania situácie a koordinácie postupov 

v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Ak fakulta neurčí inak, je týmto 

pracoviskom útvar tajomníka fakulty. Túto informáciu poskytne Permanentnému 

krízového štábu UK. V prípade, že u študenta alebo zamestnanca je podozrenie na 

ochorenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19, zodpovedné pracovisko oznámi túto 

skutočnosť Permanentnému krízovému štábu UK. Zodpovedné pracovisko je vo všetkých 

oblastiach povinné poskytovať súčinnosť Permanentnému krízovému štábu UK. 

 

(6) Fakulty poskytnú rektorovi informácie o prijatých podmienkach prevádzky, 

bezpečnostných a hygienických opatreniach, najneskôr tri dni pred začiatkom výučbovej 

časti zimného semestra akademického roka 2020/2021 a vždy pri ich podstatných 

zmenách. 

 

(7) Toto ustanovenie sa primerane vzťahuje aj na Rektorát UK a ďalšie súčasti UK. 

 

 



Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.   

 

 

V Bratislave 3. septembra 2020 

 

 

       prof. JUDr. Marek Števček, PhD.  

           rektor UK 
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