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V Nitre 31. augusta 2021 
  

30/2021 Príkaz rektora UKF v Nitre 

Opatrenia na  UKF v Nitre  

z dôvodu vývoja epidemickej situácie ochorenia covid-19 

na akademický rok 2021/2022 

  

 

Z dôvodu zabezpečiť preventívne opatrenia pred nekontrolovaným vývojom šírenia nákazy COVID-

19 na UKF v Nitre 

 

s účinnosťou od 2. septembra 2021 

pre akademický rok 2021/2022  

vydávam tieto nariadenia: 

 

1. Zabezpečenie vzdelávacieho procesu a prevádzky UKF a jej organizačných súčastí sa počas 
celého akademického roka 2021/2022 riadi opatreniami prislúchajúcimi stupňom rizika podľa 
Systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení 
v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 verzia v 4.1 (ďalej len „Covid Automat“, 
(https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/covid-automat_signalizacny-
system_4v1.pdf), schváleného  uznesením vlády Slovenskej republiky č. 440 zo dňa 10. augusta 
2021,  platnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva v Nitre a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi platnými  
na území SR. 

2. Na pracoviskách UKF sa uplatňuje Covid Automat prislúchajúci regiónu, v ktorom má  
pracovisko sídlo alebo v ktorom realizuje výučbu. 

3. Vo všetkých interných aj externých priestoroch UKF platí povinnosť prekrytia horných 
dýchacích ciest (rúško, respirátor) podľa jednotlivých stupňov Covid Automatu a vyhlášky č. 
237/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_237.pdf.  Naďalej treba dodržiavať odporúčané 
odstupy a zvýšenú hygienu rúk (pravidlo „R-O-R“). 

4. Zamestnanci UKF sú povinní po príchode do práce od 6. septembra 2021 predložiť vedúcemu 
pracoviska čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie 
o bezpríznakovosti – zamestnanec). V prípade zmeny údajov  musí zamestnanec bezodkladne 
informovať vedúceho pracoviska, zostať v domácej izolácii a riadiť sa pokynmi svojho lekára 
alebo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

5. V súlade s uplatňovaním Covid Automatu sa študenti a zamestnanci UKF v závislosti od mapy 
okresov a ich aktuálnej rizikovosti zaraďujú do  troch  protokolov podľa Základných opatrení 

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/covid-automat_signalizacny-system_4v1.pdf
https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/covid-automat_signalizacny-system_4v1.pdf
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_237.pdf


 

 

prislúchajúcim stupňom rizika, pričom každý z nich má iné prevádzkové podmienky 
a kombinovanie možností ani navyšovanie nie je prípustné: 

a) základ – všetci študenti a zamestnanci bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie 
choroby či výsledok testovania, 

b) OTP – výlučne študenti a zamestnanci, ktorí sú plne očkovaní, testovaní (od odberu PCR  
72 hodín, Ag 48 hodín) alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní, 

c) kompletne očkovaní – študenti a zamestnanci, ktorí sú 14 dní po druhej dávke 
dvojdávkovej vakcíny, ale 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo 14 dní po akejkoľvek 
dávke, ak prekonali COVID-19 za ostatných 180 dní. 

        
6. Pre organizáciu vzdelávacieho procesu na UKF platí štandardne protokol podľa odseku 5. a),  

t. j. základ. O sprísnení režimu,  spôsobe a podmienkach výučby podľa ďalších protokolov 
v súlade s Covid Automatom rozhoduje dekan fakulty, za dodržiavanie podmienok a opatrení 
zodpovedajú vedúci katedier a riaditelia ústavov. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na praktickú 
výučbu vrátane praxí v zmluvných zariadeniach, ako aj na používanie telocviční, športovísk 
a bazéna na vzdelávacie účely.  

7. Ubytovanie v študentských domovoch sa  umožňuje len študentom s prezenčnou výučbou.  

Pri ubytovaní v ŠD je študent povinný predložiť čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha  

č. 2 – Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti - študent). Ďalšie podmienky stanovuje riaditeľ  
ŠD v závislosti od vývoja epidemickej situácie. V prípade zmeny musí študent bezodkladne 

informovať riaditeľa ŠD a riadiť sa jeho pokynmi, pokynmi svojho lekára alebo Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva. V prípade, ak to zdravotný stav študenta umožní, dôrazne  

sa odporúča uprednostniť izoláciu v domácom prostredí a nie v prostredí študentského 
domova. Študentom ubytovaným v študentských domovoch sa odporúča obmedziť 
cestovanie.  

8. Univerzitná knižnica bude poskytovať služby v súlade s Covid Automatom podľa rozhodnutí 

riaditeľky UK. 

9. O režime a spôsobe výdaja stravy v Univerzitnej jedálni zamestnancom a študentom 
(či konzumáciou vo výdajniach stravy alebo formou balených obedov) v súlade s Covid 

Automatom rozhoduje riaditeľ UJ. 

10. Organizovanie hromadných podujatí na UKF sa riadi Covid Automatom a Vyhláškou č. 
241/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_241.pdf. Za dodržanie opatrení a určenie 
príslušnej skupiny účastníkov zodpovedá organizátor podujatia. Organizovanie hromadných 

podujatí podlieha schváleniu rektorom (pre podujatia na celouniverzitnej úrovni) a dekanom 

(pre podujatia na fakultnej úrovni). 

11. Prenájom priestorov (s výnimkou bufetov) sa až do odvolania zakazuje. Rovnako platí zákaz 
vstupu verejnosti do interných priestorov UKF a návštev v študentských domovoch. 

12. V záujme ochrany zdravia každého jednotlivca apelujem na zodpovedné správanie sa všetkých 

zamestnancov a študentov a dôsledné dodržiavanie protiepidemických opatrení. V prípade 

nejasností pri uplatňovaní nariadení odporúčam riešiť problém podľa vlastného úsudku  
a so „zdravým rozumom“. 

 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_241.pdf

