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

Organizačného poriadku UK, z dôvodu zhoršenia epidemiologickej  situácie v súvislosti s 

pandémiou ochorenia COVID-19 a v záujme udržania verejného zdravia tento príkaz: 

 

Čl. I 

Organizácia a podmienky pedagogického procesu 

 

(1) Rektor prikazuje uskutočňovať všetky vzdelávacie činnosti, s výnimkou vzdelávacích 

činností podľa ods. 2, v študijných programoch prvého,  druhého a spojeného prvého 

a druhého stupňa vysokoškolského štúdia dištančnou metódou 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“). Metóda štúdia v študijných programoch tretieho stupňa sa 

určí individuálne podľa uváženia dekana.    

 

Zodpovední: dekani fakúlt 

Termín plnenia: najneskôr od 5. októbra 2020 

 

(2) O realizácii odbornej praxe študentov rozhoduje dekan fakulty; na realizáciu kontaktnej 

odbornej praxe sa vyžaduje písomný súhlas študenta a prijímajúcej inštitúcie. Dekan 

fakulty pri rozhodovaní zohľadňuje aktuálnu epidemiologickú situáciu v danom regióne. 

V prípade študentov končiacich ročníkov druhého stupňa štúdia alebo spojeného prvého a 

druhého stupňa štúdia, môže dekan fakulty študentom povoliť individuálnu prácu v 

laboratóriu. V laboratóriu môžu byť prítomné súčasne najviac dve osoby. 

 

(3) Vzdelávacie činnosti sú fakulty povinné uskutočňovať tak, aby nebola ohrozená kvalita 

a rozsah výučby. Kvalitu poskytovaného vzdelávania bude priebežne kontrolovať 

prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci.  

 

Zodpovední: dekani fakúlt, prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci 

 

(4) Každé výučbové pracovisko na úrovni katedry alebo jej ekvivalentu (ústav, klinika,  atď,) 

je povinné určiť technického koordinátora pre dištančné vzdelávanie, zodpovedného za 

usmerňovanie zamestnancov výučbového zariadenia v oblasti dištančného vzdelávania a 

komunikáciu s Centrom informačných technológii UK (ďalej len „CIT UK“). Vedúci 

každého výučbového pracoviska nahlási meno určeného technického koordinátora 

prostredníctvom formulára dostupného na linku: http://kmn.sk/koordinatori. CIT UK 

zabezpečí vyškolenie jednotlivých technických koordinátorov.  

 

Zodpovední: vedúci výučbových pracovísk, prorektor pre knižničné a informačné služby, 

 riaditeľ CIT UK 

Termín na nahlásenie technických koordinátorov: do 29. septembra 2020, 16:00 hod. 

Termín na vyškolenie technických koordinátorov: 1. fáza do 2. októbra 2020 (vrátane) 

 2. fáza do 9. októbra 2020 (vrátane) 

 

Čl. II 

Ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK 

 

(1) Rektor dôrazne odporúča študentom študijných programov prvého,  druhého a spojeného 

prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia bezodkladne opustiť ubytovacie 

http://kmn.sk/koordinatori


zariadenia UK postupom podľa ods. 3 a 4, a to vzhľadom na zhoršujúcu sa 

epidemiologickú situáciu a riziko karanténnych opatrení a nútenej izolácie osôb. 

 

(2) Rektor týmto vydáva rozhodnutie, že študentom, ktorí sa rozhodnú opustiť ubytovacie 

zariadenie postupom podľa ods. 3, sa poskytuje zľava v plnej výške ceny za ubytovanie za 

mesiace november a december 2020, a to v súlade s čl. 3 ods. 9 vnútorného predpisu č. 

9/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá pre stanovenie cien za ubytovanie 

v ubytovacích zariadeniach UK v znení neskorších dodatkov. V prípade pretrvávajúcej 

nepriaznivej epidemiologickej situácie sa poskytne zľava vždy za druhý a tretí mesiac 

kalendárneho štvrťroka, v ktorom študent neužíval pridelené ubytovanie. 

 

(3) Pre poskytnutie zľavy podľa ods. 2 je potrebné, aby študent najneskôr do 5. októbra 2020 

uzatvoril s UK dodatok k zmluve o ubytovaní, odovzdal kľúče od svojej izby a ubytovací 

preukaz (ak príslušný internát vydal ubytovací preukaz). Predmetom dodatku k zmluve 

o ubytovaní je záväzok študenta, že nebude užívať ubytovacie zariadenie až do odvolania, 

a záväzok UK poskytnúť študentovi zľavu. Vzor dodatku sa zverejní na webovej stránke 

ubytovacieho zariadenia. 

 

(4) Rektor dôrazne odporúča študentom, aby si pri opustení ubytovacích zariadení vzali všetky 

veci potrebné k štúdiu, cennosti a veci podliehajúce rýchlej skaze. Ostatné veci môžu byť 

ponechané na izbách. 

 

Čl. III 

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 

 

Zodpovední: dekani fakúlt 

 

(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) 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 

konania nevyhnutných aktivít sa postupuje podľa pokynov ÚVZ SR pre hromadné 

podujatia.  

 



(4) 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. 

 

(5) Fakulty poskytnú rektorovi informácie vždy pri podstatných zmenách podmienok 

prevádzky či bezpečnostných a hygienických opatrení. 

 

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

 

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Zrušuje sa príkaz rektora UK č. 14/2020 Organizácia a podmienky pedagogického procesu 

a prevádzky na UK na zimný semester akademického roka 2020/2021. 

 

(2) Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.  

 

 

V Bratislave 28. septembra 2020 

 

 

       prof. JUDr. Marek Števček, PhD.  

           rektor UK 


