Bratislava, 27.08. 2021
HDM/1950/39425/2021
Usmernenie
hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby
študentov vysokých škôl počas trvania pandémie COVID-19

V rámci akademického roku 2021/2022 je potrebné na univerzitách a vysokých školách
v Slovenskej republike postupovať v zmysle aktuálne platných vyhlášok Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) alebo iných príslušných štátnych
orgánov a v zmysle COVID automatu (verzia 4.1 z 10. 8. 2021) schváleného vládou SR.
I.

Začiatok akademického roka 2021/2022:
a. Zápis na štúdium v akademickom roku 2021/2022 realizovať dištančne, ak to nie je
možné zabezpečiť týmto spôsobom, je potrebné pri zápise prezenčnou formou
dodržiavať protiepidemické opatrenia – nosenie adekvátneho prekrytia horných
dýchacích ciest a ďalších osobných ochranných pracovných prostriedkov je
realizované v súlade s aktuálne platnými vyhláškami (opatreniami) Úradu verejného
zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia,
b. Neodporúča sa realizovať slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022.

II.

Vzdelávacie aktivity na univerzitách a vysokých školách:
a. Univerzity a vysoké školy vykonávajú vzdelávacie činnosti v súlade s COVID
automatom.
b. Prezenčná výučba sa uskutoční v zmysle opatrení, ktoré zodpovedajú aktuálnemu
vývoju epidemiologickej situácie a prislúchajúcemu stupňu rizika COVID automatu.
c. Spôsob štúdia v študijných programoch tretieho stupňa sa určí individuálne podľa
rozhodnutia dekana.
d. Iné vzdelávacie aktivity sa uskutočňujú dištančne, v špecifických prípadoch sa
postupuje individuálne (napr. atestácie lekárov na LF, a pod.)
e. Odporúča sa štátne skúšky, resp. záverečné skúšky (rigorózne a pod.) realizovať
dištančne, pri prezenčnej forme je potrebné dodržiavať príslušné opatrenia v zmysle
platných vyhlášok ÚVZ SR alebo iných príslušných štátnych orgánov a COVID
automatu.
f. Zasadnutie akademického senátu, alebo iné obdobné hromadné podujatia v školách sa
neodporúča realizovať prezenčne; v prípade potreby sa musia uskutočniť v súlade
s vyhláškami ÚVZ SR alebo iných príslušných štátnych orgánov a COVID automatu.

III.

Protiepidemické opatrenia:
a. Realizácia a rozsah pedagogického procesu musia byť zvolené tak, aby boli dodržané
aktuálne platné hygienické a protiepidemické opatrenia.
b. Počas výučbových aktivít:
i. z hľadiska vysokého epidemiologického rizika sa odporúča, aby boli študijné
skupiny stabilné; neodporúča sa možný presun študentov medzi študijnými
skupinami, a to počas celého semestra,

v špecifických prípadoch sa postupuje individuálne so súhlasom dekana
fakulty.
Fakulty sú povinné viesť a uchovávať evidenciu dochádzky študentov na
výučbových aktivitách uskutočňovaných prezenčnou formou.
V prípade epidemiologického vyšetrovania jednotlivé fakulty alebo pracoviská
fakúlt úzko spolupracujú pri sledovaní kontaktov a objektivizácii procesu šírenia
nákazy a jeho prerušenia s miestne príslušným RÚVZ, ktorému poskytnú všetky
potrebné relevantné údaje a informácie. Postupujú v zmysle nariadených opatrení
RÚVZ.
Pri zabezpečovaní protiepidemických opatrení je potrebné postupovať v súlade
s vyhláškami ÚVZ SR alebo iných príslušných štátnych orgánov a COVID
automatu.
V prevencii šírenia COVID-19 sa odporúča zabezpečiť:
i. kontrolovaný vstup do jednotlivých budov a pracovísk,
ii. v pravidelných intervaloch vykonávať časté vetranie priestorov
a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek a pod.
iii. dezinfekciu rúk pre študentov a zamestnancov fakulty vrátane
dostatočného počtu dezinfekčných stojanov a bezdotykových dávkovačov,
zásobníkov a papierových utierok v umyvárňach a ďalších priestoroch, kde
je to potrebné (laboratória a pod.)
iv. osobné ochranné prostriedky pre zamestnancov fakulty.
Dôrazne je odporúčané očkovanie všetkým študentom a všetkým zamestnancom
univerzít a vysokých škôl, a to čo najskôr v záujme ochrany individuálneho
zdravia a zdravia verejnosti. Upozorňujeme na význam očkovania v študijných
programoch, kde pri výkone najmä praktickej výučby môžu študenti
a pedagógovia významne nepriaznivo ohroziť zdravie ľudí, s ktorými prichádzajú
do kontaktu. Z hľadiska závažnosti je to najmä kontakt:
i. s osobami s vysokým rizikom ohrozenia COVID-19, ako sú chorí a starší
ako 60+ v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej
starostlivosti,
ii. deti, ktoré v súčasnosti predstavujú veľmi vysoké riziko pre šírenie nákazy
v rodinách s následným reťazovým šírením na pracoviská rodičov.
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d.
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IV.

Študentské domovy a internáty:
Vzhľadom na vysoké riziko šírenia nákazy COVID-19 na študentských domovoch
a internátoch je potrebné zabezpečiť:
a. Ubytovanie študentov sa odporúča realizovať podľa COVID automatu, ktorý
schválila Vláda SR.
i. V monitoringu je možné ubytovať študentov bez obmedzení, ale
ii. v ďalších stupňoch COVID automatu sa odporúča poskytovať
ubytovanie len pre študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne
odporúčaným OTP (očkovaný/testovaný/prekonal ochorenie).
b. Odporúča sa zákaz návštev osobám, ktoré nie sú ubytované na internátoch
a študentských domovoch.
c. Odporúča sa zákaz návštev študentov z iných internátov alebo blokov.
d. Obmedziť návštevy medzi jednotlivými poschodiami a izbami na minimum a to
len v nutných prípadoch. Počet osôb v izbe nesmie prekročiť ubytovaciu kapacitu
izby.
e. Dôrazné dodržiavanie nočného pokoja po 22:00 hod. do rána do 6:00.
f. Znížiť kapacitu študovní na polovicu miest umožnených štúdium.

g. Zákaz zhromažďovania sa v interiéri i exteriéri internátu alebo študentského
domova.
h. Pri zhoršení epidemiologickej situácie postupovať v zmysle COVID automatu.
Protiepidemické opatrenia:
i. V prípade epidemiologického vyšetrovania vedenie študentských
domov a internátov úzko spolupracuje pri sledovaní kontaktov
a objektivizácii procesu šírenia nákazy a jeho prerušenia s miestne
príslušným RÚVZ, ktorému poskytnú všetky potrebné relevantné údaje
a informácie. Postupujú v zmysle nariadených opatrení RÚVZ.
ii. Pri zabezpečovaní protiepidemických opatrení je potrebné postupovať
v súlade s vyhláškami ÚVZ SR alebo iných príslušných štátnych
orgánov v súlade s COVID automatom.
iii. V prevencii šírenia COVID-19 je potrebné zabezpečiť:
• pri vstupe do internátu/ študentského domova zabezpečiť možnosť
dezinfekcie rúk,
• v pravidelných intervaloch vykonávať časté vetranie priestorov a
pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek a
pod.,
• dezinfekciu rúk pre študentov a zamestnancov vrátane dostatočného
počtu dezinfekčných stojanov a bezdotykových dávkovačov,
zásobníkov a papierových utierok v umyvárňach a ďalších
priestoroch, kde je to potrebné (jedáleň, a pod.)
• osobné ochranné prostriedky pre zamestnancov.
• Dôrazne je odporúčané očkovanie všetkým zamestnancom, a to čo
najskôr v záujme ochrany individuálneho zdravia a zdravia
verejnosti.

Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňa 6. septembra 2021

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

