POKYNY K ZAČIATKU AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021
pre študentov všetkých študijných programov študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku a
študentov v rámci zahraničných výmenných pobytov (Erasmus, CEEPUS, atď.)
Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie v súvislosti s infekciou koronavírusom COVID – 19
vo svete, prijalo vedenie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na svojom
zasadnutí dňa 18. augusta 2020 nasledujúce rozhodnutie:
1. Štúdium v akademickom roku 2020/2021 je plánované v prezenčnej forme podľa nasledujúcej
organizácie štúdia:
Študenti 6. ročníka, ktorí študujú v slovenskom a anglickom jazyku:




zápis na štúdium sa uskutoční elektronicky podľa pokynov Študijného oddelenia
prednášky od 2. septembra do 16. septembra 2020 sa uskutočnia online podľa
schváleného rozvrhu
praktická výučba v jednotlivých blokoch sa od 16. septembra 2020 uskutoční prezenčnou
formou a osobná účasť každého študenta je povinná

Novoprijatí študenti študujúci v slovenskom jazyku:



zápis na štúdium sa uskutoční podľa schváleného harmonogramu a pokynov Študijného
oddelenia
výučba v zimnom semestri sa od 21. septembra 2020 uskutoční prezenčnou formou podľa
schváleného rozvrhu a osobná účasť každého študenta je povinná

Novoprijatí študenti študujúci v anglickom jazyku:




zápis na štúdium je posunutý na 16. septembra 2020 a osobná účasť každého študenta,
ktorý chce začať štúdium na UVLF v Košiciach, je povinná, podrobné pokyny vydá
Študijné oddelenie osobitne
výučba v zimnom semestri sa od 21. septembra 2020 uskutoční prezenčnou formou podľa
schváleného rozvrhu a osobná účasť každého študenta je povinná

Ostatné roky štúdia v slovenskom a anglickom jazyku:



zápis na štúdium sa uskutoční podľa schváleného harmonogramu a pokynov Študijného
oddelenia
výučba v zimnom semestri sa od 21. septembra 2020 uskutoční prezenčnou formou podľa
schváleného rozvrhu a osobná účasť každého študenta je povinná

2. Každý študent študujúci v slovenskom a anglickom jazyku je povinný predložiť Študijnému
oddeleniu čestné vyhlásenie, že:
a) nevykazuje príznaky akútneho ochorenia,
b) regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti mu
nenariadil karanténne opatrenie,
c) nie je si vedomý kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,

d) nenavštívil v posledných 14 dňoch krajinu uvedenú ako červená (vysoko riziková), a v
prípade, že tak urobil, už dostal negatívny výsledok testu.
Študent musí predložiť čestné vyhlásenie pri zápise alebo na začiatku výučby, podľa toho, čo
nastane skôr. Formulár vyhlásenia a podrobné pokyny na jeho predloženie budú vydané
osobitne.
3. Podľa súčasných hygienických a preventívnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej Republiky sú všetci študenti, ktorí prichádzajú z alebo navštívili červenú (vysoko
rizikovú) krajinu, povinní predložiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
výsledok negatívneho testu, potvrdenia negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19
v slovenskom alebo anglickom jazyku, ktorý nie je starší ako 96 hodín pri vstupe na územie
Slovenskej republiky. Od študentov sa vyžaduje, aby zostali v karanténe, až kým nedostanú
ďalší negatívny výsledok testu, ktorý bol vykonaný najskôr na piaty deň od ich príchodu na
územie Slovenskej republiky. Registračný formulár https://korona.gov.sk/ehranica/#.
4. V prípade pozitívneho výsledku testu musia študenti túto informáciu okamžite nahlásiť na
Študijné oddelenie a riadiť sa pokynmi regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Kontakty
na regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach sú +421 918 389 841, +421 910 747
531, +421 902 187 390 a koronavirus@ruvzke.sk alebo epi@ruvzke.sk.
5. Aktuálny zoznam červených (vysokorizikových) a zelených (nízkorizikových) krajín na
Slovensku platí do 31. augusta 2020. Okrem iného, zoznam je zverejnený na webovom sídle
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a bude pravidelne aktualizovaný v
závislosti od vývoja epidemiologickej situácie. Študenti, ktorí potrebujú pomoc pri hľadaní
miesta na absolvovanie karantény, musia o to požiadať na Študijnom oddelení čo najskôr.
UVLF v Košiciach poskytne miesto na absolvovanie karantény.
6. Aby študenti z červených (vysoko rizikových) krajín dodržali schválenú organizáciu štúdia,
mali by sa riadiť nasledujúcimi dátumami:

Študenti 6. ročníka
Novoprijatí študenti
Študenti ostatných ročníkov

Začiatok prezenčnej
výučby
16.9.
2.9.
21.9.

Posledný deň príchodu
4.–5.9.
21.–22.8.
11.–12.9.

Predpokladaní deň
testovania
9.9.
26.8.
16.9.

7. Študenti sú povinní dodržiavať platné preventívne predpisy a obmedzenia vydané vládou SR
a Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v danom čase a sú zodpovední za
akékoľvek následky vyplývajúce z iného konania.
8. Základné povinnosti študenta:




študent nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch univerzity (vrátane účelových
zariadení a študentských domovov), okrem špecifických situácií určených univerzitou,
študent dodržiava pokyny rektora, ktoré upravujú podmienky prevádzky univerzity na
akademický rok 2020/2021,
v prípade, že sa u študenta vyskytne podozrenie (má lekárom odporúčanú karanténu pre
príznaky ochorenia COVID-19 alebo nariadené PCR testovanie) alebo je potvrdené

ochorenie COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje Študijné oddelenie
univerzity.
Toto rozhodnutie bolo prijaté na základe zhodnotenia súčasnej epidemiologickej situácie a platných
preventívnych opatrení a obmedzení vydaných vládou SR a Úradom verejného zdravotníctva. UVLF
v Košiciach si vyhradzuje právo vykonať potrebné zmeny v tomto rozhodnutí a pokynoch podľa
vývoja epidemiologickej situácie v súlade s platnými vládnymi predpismi Slovenskej republiky.

MVDr. Martin Tomko, PhD.
prorektor pre vzdelávanie

V Košiciach 19. augusta 2020

