
 

 
 
 

 
 
 

 

 

             Košice dňa 31. 8. 2021 

                 S. č.: 76/2021-R/008 

 

 

PRÍKAZ  REKTORKY č. 8/2021 

 

 

V súvislosti so začiatkom nového akademického roku 2021/2022 budú pedagogický proces aj 

základné prevádzkové podmienky a  protiepidemické opatrenia UVLF v Košiciach rešpektovať 

protokol OTP (očkovanie – testovanie – prekonanie nákazy). 

I. Očkované osoby (O): 

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 

s dvojdávkovou schémou, 

b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti  COVID- 19 

s jednodávkovou schémou, 

c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti   COVID-19, ak bola prvá 

dávka očkovania proti COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia 

COVID-19. 

II. Testované osoby (T): 

       Osoba, ktorá  je povinná preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID- 19 nie 

starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu,  alebo 48 hodín od odberu 

v prípade antigénového testu. 

III. Osoby po prekonaní Covid-19 (P): 

       Osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. Po vypršaní 

lehoty 180 dní sa na ňu vzťahuje povinnosť absolvovať testovanie podľa aktuálnych platných 

nariadení.   

 

Na monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od 

intenzity šírenia COVID-19 v našich podmienkach sa budú všetky činnosti riadiť COVID 

SEMAFOROM Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (Príloha č. 1). 

     Jedinou bezpečnou, rýchlou a udržateľnou cestou z pandémie COVID-19 je očkovanie 

a dosiahnutie čo najvyššej miery očkovanosti zamestnancov a študentov UVLF. Očkovanie je pre 

všetkých zároveň aj najpraktickejším, najpohodlnejším a najľahším spôsobom splnenia pravidiel 

protokolu OTP. 

 

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou 

určujem 

nasledovné podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UVLF v Košiciach 

v akademickom roku 2021/2022 
 

1. Pri vstupe do všetkých objektov UVLF je každý povinný vydezinfikovať si ruky a dodržiavať 

aktuálne opatrenia týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest podľa vyhlášky ÚVZ SR. 

2. Do priestorov a objektov UVLF nevstupuje osoba s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré 

by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 (horúčka nad 37,5°C, kašeľ, sťažené dýchanie, 

bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti a i.). 
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3. Ak sa u študenta alebo zamestnanca vysokej školy objavia príznaky COVID-19 v priebehu 

výučby alebo počas pracovného dňa, bezodkladne opustí univerzitu s prekrytím horných 

dýchacích ciest aj vo vonkajších priestoroch a kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára.  

4. Študenti a zamestnanci ihneď e-mailom prípadne telefonicky informujú univerzitu 

prostredníctvom oddelenia bezpečnosti a krízového riadenia – Ing. Eva Ráczová (zamestnanci 

a študenti), e-mailom na eva.raczova@uvlf.sk, a v kópii študijné oddelenie (iba študenti), e-

mailom na renata.bozikova@uvlf.sk, resp. zas@uvlf.sk, o podozrení na COVID-19 

a potvrdení ochorenia COVID-19.  

5. Pred začiatkom vyučovacieho procesu všetci študenti vrátane doktorandov podajú informáciu 

o očkovaní alebo prekonaní ochorenia – COVID pas a vyplnia elektronický dotazník 

o svojom zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 

dní  (https://covid-19.uvlf.sk/dotaznik-o-zdravotnom-stave-08-2021).  

6. Rovnaké informácie podľa bodu 5 podajú zamestnanci UVLF (https://covid-

19.uvlf.sk/zdravotny-dotaznik-pre-zamestnancov-082021). 

7. Študijné oddelenie pripraví zoznamy študentov podľa jednotlivých ročníkov a študijných 

programov s vyznačením, ktorí študenti sú kompletne očkovaní a ktorí prekonali ochorenie 

COVID-19 s údajom o uplynutí 180 dní od prekonania. 

8. Rovnaký zoznam zamestnancov podľa bodu 7 pripraví aj právne a personálne oddelenie.      

9. Študenti, ktorí nie sú plne očkovaní alebo neprekonali COVID-19, sa preukazujú potvrdením 

o negatívnom PCR alebo Ag teste podľa protokolu OTP v súlade s aktuálnym COVID 

automatom a nariadeniami ÚVZ SR  na začiatku každej vyučovacej hodiny pedagógovi pri 

overovaní prezencie.  

10. Zamestnanci, ktorí nie sú plne očkovaní alebo neprekonali COVID-19, sa preukazujú 

potvrdením o negatívnom PCR alebo Ag teste podľa protokolu OTP v súlade s aktuálnym 

COVID automatom a nariadeniami ÚVZ SR na začiatku pracovnej doby vedúcemu 

zamestnancovi. Vedúci zamestnanci sa potvrdením preukazujú na oddelení bezpečnosti 

a krízového riadenia.  

11. Dodržiavanie aktuálnych protiepidemických nariadení a opatrení ÚVZ SR i pokynov UVLF 

sa vzťahuje  na všetky pracoviská univerzity vrátane jej účelových zariadení a prepravy na 

tieto pracoviská v rámci výučby. V prípade, ak sa stáže a praxe konajú u zmluvných 

partnerov UVLF (napr. bitúnok a pod.), je nevyhnutné dodržiavať aj prípadné ďalšie pokyny 

platné na pracoviskách týchto partnerov.  

12. Na hromadných podujatiach konaných na UVLF sa zúčastnení riadia protokolom OTP. 

13. Študenti obmedzujú vzájomné stretávanie so študentmi iných ročníkov, študijných 

programov a iných škôl. 

 

Pre organizáciu pedagogického procesu stanovujem nasledovné podmienky 

 

14. Výučba v akademickom roku 2021/2022 bude prebiehať kombinovaním prezenčnej 

a dištančnej formy vzdelávania. Všetky vzdelávacie aktivity, ktorých povaha to umožňuje, 

sa realizujú dištančne alebo s využitím kombinovanej metódy. Informácie o spôsobe výučby 

sú zverejnené v aktuálnych rozvrhoch, harmonograme výučby a na webovej stránke UVLF. 
15. Pedagógovia a študenti dodržiavajú pri výučbe aktuálne protiepidemické opatrenia, o i. 

prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk a odstupy 2 m. 

16. Zakazuje sa preraďovanie študentov medzi jednotlivými skupinami, nenahlásené zmeny 

rozvrhu hodín a výučbových miestností. 

17. Povinnosťou je viesť zoznamy študentov (meno, priezvisko, ročník, číslo študijnej skupiny, 

údaj o očkovaní a prekonaní COVID-19, mailová adresa a telefonický kontakt) a aktuálne 

rozvrhy, ktoré budú k dispozícii na študijnom oddelení.  

18. Povinnosťou je viesť presné prezenčné listiny každej vyučovacej hodiny pre prípad 

mailto:eva.raczova@uvlf.sk
mailto:renata.bozikova@uvlf.sk
mailto:zas@uvlf.sk
https://covid-19.uvlf.sk/dotaznik-o-zdravotnom-stave-08-2021
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.uvlf.sk%2Fzdravotny-dotaznik-pre-zamestnancov-082021&data=04%7C01%7CLudmila.Kundrikova%40uvlf.sk%7C964671a3fc5543ca9d2a08d96c742aec%7C3b4e69531420457c8eb863bfbaf76782%7C0%7C0%7C637660068467916489%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aVSFjsDtNUvG0vB9agX1ymkkKBK8iWas9c%2B6eA%2FIiZA%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.uvlf.sk%2Fzdravotny-dotaznik-pre-zamestnancov-082021&data=04%7C01%7CLudmila.Kundrikova%40uvlf.sk%7C964671a3fc5543ca9d2a08d96c742aec%7C3b4e69531420457c8eb863bfbaf76782%7C0%7C0%7C637660068467916489%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aVSFjsDtNUvG0vB9agX1ymkkKBK8iWas9c%2B6eA%2FIiZA%3D&reserved=0
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epidemiologického vyšetrovania. 

19. Študenti, u ktorých sa vyskytne podozrenie na ochorenie COVID-19, nie sú sankcionovaní 

za neprítomnosť na hodine, ak doložia garantovi predmetu záznam o vyšetrení u lekára, 

alebo v mobilnej odberovej jednotke (MOM). 

 

V súvislosti s čistením a dezinfekciou priestorov UVLF nariaďujem nasledovné 

opatrenia 

20. Zabezpečiť dôkladné čistenie spoločných priestorov univerzity, dostatok dezinfekčných 

prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, primerané množstvo dezinfekčných stojanov 

a zásobníkov na papierové utierky na toalety vrátane papierových utierok. 

21. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa študenti a zamestnanci UVLF 

nachádzajú, sa vykoná najmenej raz denne. 

22. V miestnosti, v ktorej sa zdržuje viac osôb, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie 

(neodporúča sa používať klimatizačné zariadenia a ventilátory). 

 

Pre študentov ubytovaných v ŠD UVLF stanovujem nasledujúce zásady bezpečnostných 

opatrení 

23.  Registrácia študentov na ubytovanie v ŠD UVLF sa riadi aktuálnymi opatreniami Úradu 

verejného zdravotníctva SR. 

24. Ubytovať sa môžu študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie a  spĺňajú protokol OTP. 

25. Pri posune poradia na ubytovanie  preferujeme zaočkovaných študentov. 

26. Vstup do zariadenia ŠD UVLF, Cesta pod Hradovou č.11,13 v Košiciach, je umožnený 

výlučne osobám podľa protokolu OTP. 

27. Ubytovateľ je oprávnený požadovať od osôb vstupujúcich do ŠD UVLF predloženie 

príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočnosti podľa protokolu OTP.  

28. Vstup do budovy je umožnený študentom a všetkým osobám s prekrytím horných dýchacích 

ciest (rúško, respirátor FFP2) podľa aktuálneho nariadenia. 

29. Pri vstupe do budovy ŠD sú  študenti a iné osoby povinné dezinfikovať si ruky a dodržiavať 

všetky platné pandemické opatrenia v danom čase. 

30. Zhromažďovanie študentov v ŠD je zakázané. Nie je povolené stretávať sa v izbách, 

klubovniach, študovniach, chodbách, vestibuloch atď.  

31. Maximálny počet študentov v izbe sú 2 osoby tam ubytované, resp. 3 osoby v trojlôžkovej 

izbe. 

32. Návštevy v ŠD sú zakázané. 

33. Študenti sú povinní: 

a) dodržiavať pravidlo ROR (R – povinnosť nosiť rúško, O – dodržiavanie odstupu medzi 

osobami 2 m, R –  dôkladné umývanie a dezinfekcia rúk), nosenie rúška na pridelenej 

izbe nie je povinné, 

b) sledovať aktuálne informácie na stránkach www.korona.gov.sk a na internetových 

stránkach školy, 

c) pravidelne vetrať miestnosti, v ktorých sa zdržiavajú. 

34. Študentom, ktorí porušia hygienické nariadenia, plnenie ktorých je nevyhnutné na povolenie 

na ubytovanie v ŠD UVLF, bude okamžite zrušené ubytovanie v ŠD. 

35. Vychádzky platia podľa domového poriadku, avšak môžu byť zmenené podľa aktuálnej 

pandemickej situácie. 

36. Študenti s príznakmi ochorenia COVID-19, kontaktujú svojho ošetrujúceho lekára a riadia sa 

jeho pokynmi. Študenti ihneď e-mailom prípadne telefonicky informujú univerzitu 

prostredníctvom oddelenia bezpečnosti a krízového riadenia – Ing. Eva Ráczová na 

http://www.korona.gov.sk/
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eva.raczova@uvlf.sk a v kópii študijné oddelenie, e-mailom na renata.bozikova@uvlf.sk, 

resp. zas@uvlf.sk, o podozrení na COVID-19 a potvrdení ochorenia COVID-19. 

 

Stravovacie a iné prevádzky sa riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. 

 

Otázky v prípade nejasností je možné zaslať prostredníctvom kontaktného formuláru na 

adrese: https://covid-19.uvlf.sk/contact-form 

 
Za dodržiavanie týchto nariadení sú zodpovední všetci zamestnanci, doktorandi a študenti UVLF 

v Košiciach. Prorektori, kvestor, vedúci zamestnanci všetkých organizačných súčastí univerzity 

a vyučujúci zodpovedajú za ich dodržiavanie a kontrolu v rámci svojich kompetencií.  

 

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. 9. 2021 a platí do odvolania. 

 

 

 

 

 

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.   

                             rektorka 

  

mailto:eva.raczova@uvlf.sk
mailto:renata.bozikova@uvlf.sk
mailto:zas@uvlf.sk
https://covid-19.uvlf.sk/contact-form
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Príloha č. 1 

COVID SEMAFOR Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

Cieľom COVID SEMAFORU Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

(ďalej v texte UVLF alebo univerzita) je monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie 

protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (choroba COVID-19) v jej 

podmienkach a na jej pracoviskách.  

Systém COVID SEMAFORU UVLF umožňuje realizáciu opatrení, ktoré sú: jednoduché, 

zrozumiteľné, predvídateľné, cielené, vykonateľné, bezpečné a v súlade s legislatívou. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zelená fáza predstavuje stav, keď na univerzite: 

1. Nie je žiadna osoba pozitívna na COVID-19 

2. Je jedna alebo viac osôb v karanténe z dôvodu, že mimo 

univerzity prišli do kontaktu s osobou pozitívnou na 

COVID-19 

Vtedy výučba prebieha bez obmedzenia, za prísnych 

protiepidemických opatrení. 

 

Oranžová fáza predstavuje stav, keď je na univerzite minimálne 

jeden potvrdený pozitívny prípad na COVID-19 (študent, 

zamestnanec, externý dodávateľ, respektíve klient). Vedúci 

katedry alebo príslušného pracoviska, v ktorom sa vyskytla 

osoba pozitívna, preruší výučbu v študijnej skupine alebo 

ročníku podľa rozsahu kontaktov pozitívnej osoby.  

 

Počas karantény zabezpečí vedúci distančné vzdelávanie pre 

príslušnú skupinu. 

  

Ak sa v domácnosti študenta/zamestnanca vyskytne pozitívna 

osoba na COVID-19, študent alebo zamestnanec ostáva 

v karanténe a riadi sa pokynmi lekára, resp. príslušného 

RÚVZ. 

 

Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych 

prípadoch na COVID-19, ak ide o epidemický výskyt podľa 

rozhodnutia príslušného RÚVZ. 

RÚVZ v Košiciach môže prerušiť výučbu vo viacerých alebo 

všetkých študijných skupinách/ročníkoch z dôvodu 

epidemického šírenia nákazy. 

V študijných skupinách/ročníkoch s prerušenou prezenčnou 

výučbou vydá pokyn rektorka univerzity na zabezpečenie 

dištančnej formy výučby. 
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Zelená fáza predstavuje stav, keď na univerzite: 

a) nie je žiadna osoba s podozrením na ochorenie COVID-19 (t. j. žiadna osoba na univerzite 

nebola úzkym kontaktom osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19), 

b) je jedna alebo viac podozrivých na ochorenie COVID-19 (t. j. jedna alebo viac osôb sú 

v karanténe, lebo mimo univerzity prišli do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19). 

Podozrenie na ochorenie COVID-19 

- Študent alebo zamestnanec univerzity, ktorý má aspoň jeden z možných príznakov ochorenia 

COVID-19, je podozrivý z ochorenia a musí čo najskôr po ich prejavení opustiť budovu 

univerzity a ísť do domácej izolácie.  

- Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom ochorenia 

COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov univerzity a na jej pracoviská.  

- Ak sa u študenta alebo zamestnanca objavia príznaky ochorenia COVID-19 v priebehu 

pracovného dňa/vyučovacieho procesu, bezodkladne o tom informuje vedúceho 

pracoviska/študijné oddelenie a opustí univerzitu v najkrajšom možnom čase. 

Pri podozrení na ochorenie COVID-19 v prípade študenta 

- Študent s podozrením na ochorenie COVID-19 (resp. bol v úzkom kontakte s osobou 

pozitívnou na COVID-19 mimo univerzity) nenavštevuje univerzitu 14 dní od posledného 

kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19. Ak bol študent označený ako úzky kontakt, do 

karantény ide tento študent a nie jeho celá študijná skupina.  

- Pokiaľ bol študent úzkym kontaktom osoby pozitívnej na COVID-19 mimo univerzity, je 

povinný absolvovať RT-PCR test nariadený RÚVZ alebo všeobecným lekárom 

a minimalizovať tak riziko prenosu nákazy na pôdu univerzity. 

Ak študent s podozrením na ochorenie COVID-19 absolvuje RT-PCR testu a výsledok je: 

a) Negatívny – študent o výsledku informuje univerzitu (študijné oddelenie) a pokračuje  

     v 14 dňovej karanténe. Výučba ostatných študentov pokračuje štandardným spôsobom. 

b) Pozitívny – študent informuje o výsledku univerzitu (študijné oddelenie) a pokračuje  

    v izolácii pod dozorom všeobecného lekára, ktorý rozhoduje o jej ukončení. Univerzita  

    prechádza do Oranžovej fázy COVID SEMAFORU UVLF. 

 

Oranžová fáza predstavuje stav, keď na univerzite je potvrdený minimálne jeden prípad na ochorenie 

COVID-19.  

- V prípade, ak je osoba potvrdená na ochorenie COVID-19, bezodkladne oznámi túto 

skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte dva dni pred objavením sa 

klinických príznakov, pri bezpríznakovom priebehu infekcie dva dni pred testovaním na 

ochorenie COVID-19. 

- Túto skutočnosť je taktiež povinný oznámiť študent študijnému oddeleniu a zamestnanec 

vedúcemu pracoviska, resp. oddeleniu bezpečnosti a krízového riadenia.  

- V prípade, že u študenta alebo zamestnanca univerzity bolo potvrdené ochorenie COVID-19, 

zostávajú títo v domácej karanténe, ktorú nariadil príslušný RÚVZ alebo ošetrujúci lekár.  

- Študentov alebo zamestnancov podozrivých z nákazy COVID-19 (boli úzkym kontaktom 

osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19) určí príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár 

a nariadi im karanténu. Osoby v karanténe oznámia túto skutočnosť na študijné oddelenie 

alebo vedúcemu pracoviska a oddeleniu bezpečnosti a krízového riadenia. 

- Pre skoršie dohľadávanie kontaktov v prípade pozitívnych študentov/zamestnancov 

Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) poskytne študijné oddelenie, resp. 

oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia v spolupráci s príslušným vedúcim 

zamestnancom zoznam osôb, ktoré boli v úzkom kontakte s potvrdeným pozitívnym 

študentom/zamestnancom.  
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- Karanténa v prípade pozitívneho výsledku testu sa udeľuje na dobu určitú v zmysle 

platných legislatívnych opatrení. Daná osoba, na ktorú sa karanténa vzťahuje, sa musí 

riadiť pokynmi ošetrujúceho lekára, resp. príslušného RÚVZ. 

- Karanténa po úzkom kontakte s pozitívnou osobou sa nevzťahuje na osobu, ktorá: 

a) je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu  

     COVID-19 s dvojdávkovou schémou, 

b) je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu  

     COVID-19 s jednodávkovou schémou, 

c) je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu  

     COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná  

     v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,  

d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a  

      nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia. 
Ak spĺňa študent/zamestnanec výnimku z karantény, informuje o tom študent študijné 

oddelenie a zamestnanec vedúceho príslušného pracoviska.  

Ak je študijnej skupine nariadená karanténa, pokračujú študenti s výnimkou z karantény 

v prezenčnej výučbe.  

Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch, ak ide o epidemický výskyt 

(t. j. k šíreniu ochorenia COVID-19 dochádza preukázateľne medzi študentami a pedagógmi na 

univerzite) a  po nariadení miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

(RÚVZ v Košiciach). Červenú fázu oznamuje RÚVZ v Košiciach. 

Rektorka UVLF nariadi prerušenie prezenčnej výučby v študijných skupinách, resp. 

ročníkoch, v ktorých boli potvrdené viaceré pozitívne prípady COVID-19 a nariadi zabezpečiť 

distančnú formu výučby. Zároveň rektorka UVLF rozhodne o prijatí ďalších účinných opatrení, 

ktorými sa zabezpečí dôkladné monitorovanie epidemickej situácie študentov a zamestnancov, 

u ktorých sa COVID-19 nepotvrdil.  

 

Maximálne povolený počet osôb zúčastnených na vyučovaní prezenčnou formou v závislosti  

od aktuálnej fázy epidemickej situácie (podľa COVID automatu MZ SR) 

 

 

  

  

Zelená fáza 

MONITORING 

 

Bez obmedzení 

 

Oranžová fáza 

OSTRAŽITOSŤ 

VŠ prezenčne s 

obmedzením:       

do 100 osôb 

do 400 osôb s 

OTP 

do 1000 osôb 

plne 

očkovaných 

 

 

Červená fáza 

1. STUPEŇ 

OHROZENIA 

 

VŠ prezenčne s 

obmedzením: 

do 20 osôb 

do 40 osôb s OTP 

do 120 osôb plne 

očkovaných 

 

Bordová fáza 

2. STUPEŇ 

OHROZENIA 

 

VŠ prezenčne 

individuálne – 

záverečné skúšky 

prezenčne s 

obmedzením:             

do 20 osôb s OTP 

do 60 osôb plne   

očkovaných 

dištančne skupinovo 

 

Internáty pre 

študentov s prezenčnou 

výučbou s dôrazne 

odporúčaným OTP 

 

Čierna fáza 

3. STUPEŇ 

OHROZENIA 

 

VŠ prezenčne 

individuálne – 

záverečné skúšky 

 

dištančne 

skupinovo 

 

Internáty  

pre študentov s 

prezenčnou 

výučbou s 

dôrazne 

odporúčaným 

OTP 
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Oznámenie o výnimke z karantény 

Oznámenie o výnimke z karantény predkladám za účelom zachovania prezenčnej výučby pri 

zabezpečení bezpečného prostredia na univerzite v súlade s výnimkou v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky 

Úradu verejného zdravotníctva SR č. 239/2021 Z. z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrozovaní 

verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli 

do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19. 
 

Oznámenie o výnimke z karantény vypĺňam ako: 

□ študent univerzity* 

□ zamestnanec univerzity* 
(aktuálne označte písmenom X)* 

 
 

Meno a priezvisko 

 

 

Osobné číslo alebo AIS ID 

 

 

* v tabuľke vyplníte údaje dotknutých osôb. 

V súlade s podmienkami vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 239/2021 V. v. informujem, že  

spĺňam podmienky výnimky z karantény: 

- je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 

s dvojdávkovou schémou, alebo 

- je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 

s jednodávkovou, alebo 

- je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola 

prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania 

ochorenia COVID-19, alebo 

- prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej 

klinické príznaky ochorenia. 

Ak ide o zamestnanca univerzity alebo študenta môže univerzita spracúvať osobné údaje z tohto vyplneného formulára 

na základe čl. 6 ods.1 písm. e) a čl. 9 ods. 2 písm. c), g), i) smernice GDPR v rozsahu tu uvedenom, na účel zabezpečenia  

ochrany zdravia detí a žiakov a bezpečného a hygienicky vyhovujúceho prostredia. 

 

 

Dňa .......................... v .............................. .................................................... 

 Podpis 

 (študent/zamestnanec) 

 

 

 

 

 

 


