
Nariadenie dekana o spôsobe realizácie prezenčnej praktickej výučby 

na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave v ZS 2021 (aktualizované 7.9.2021) 

 

Prezenčná výučba na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave (ďalej FaF UK) v zimnom semestri 

2021 sa realizuje podľa rozhodnutia dekana zo dňa 26.8.2021, v nadväznosti na rozhodnutie 

Krízového štábu UK v Bratislave zo dňa 27.8.2021 a v súlade s ustanoveniami príslušných vyhlášok 

Úradu verejného zdravotníctva SR (https://www.uvzsr.sk/) nasledovne: 

1. Prezenčnou metódou sa realizujú praktické cvičenia v povinných predmetoch študijného 

programu farmácia a študijného programu zdravotnícke a diagnostické pomôcky, individuálna 

študentská vedecká činnosť a výskumná práca v rámci doktorandského štúdia, ak katedra 

alebo iná súčasť FaF UK zabezpečí nasledovné podmienky: 

i) počet osôb v miestnosti neprekročí 50% kapacity miestnosti určenej na sedenie, 

maximálne však v miestnosti môže byť 50 osôb (resp. maximálne 20 osôb v 1.-3. 

stupni ohrozenia), ak to kapacita miestnosti určenej na sedenie umožňuje, resp. v 

súlade so stanoviskom príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 

ii) počet osôb v laboratóriu alebo v zdravotníckom zariadení bez určenej kapacity miest 

na sedenie môže byť maximálne 20 osôb, ak to kapacita miestnosti, resp. iné možnosti 

zabezpečujúceho pracoviska umožňujú, resp. v súlade so stanoviskom príslušného 

regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

2. Študent je pred začatím prezenčnej výučby povinný vyplniť Písomné prehlásenie 

študenta o dodržiavaní platných epidemiologických opatrení (príloha 1). Vedúci 

cvičenia je povinný archivovať vyplnené písomné vyhlásenia až do konca skúškového 

obdobia ZS 2021. 

3. Platí povinnosť izolácie v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení 

všetkým osobám pozitívnym na ochorenie COVID-19. 1) 

4. Platí povinnosť karantény v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení 

všetkým osobám, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou 

pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického 

materiálu tejto osobe alebo dvoch dní pred objavením sa prvých klinických príznakoch 

ochorenia u tejto osoby do skončenia jej izolácie. 2) Táto povinnosť karantény sa nevzťahuje 

na osobu, ktorá 3) 

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

19 s dvojdávkovou schémou, alebo 

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

19 s jednodávkovou schémou, alebo 

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 alebo 

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

sa u nej klinické príznaky ochorenia. 

5. Platí povinnosť bezodkladne potom, čo bol osobe oznámený pozitívny výsledok testu, 

oznámiť túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období 

 

1) § 2 ods. 1 Vyhlášky 239 Úradu verejného zdravotníctva SR 
2) § 3 ods. 1 Vyhlášky 239 Úradu verejného zdravotníctva SR 

3) § 3 ods. 2 Vyhlášky 239 Úradu verejného zdravotníctva SR 

https://www.uvzsr.sk/


od dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky biologického materiálu na účely testu, 

alebo do dvoch dní pred objavením sa prvých klinických príznakov ochorenia. 4) 

6. Platí povinnosť riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora 5) 

počas prezenčnej výučby vo všetkých priestoroch interiérov budov FaF UK. 

7. Katedra spravidla neumožní výmenu alebo presun študentov medzi skupinami, a to od 

okamihu ich fyzickej prítomnosti na prvom prezenčnom stretnutí v rámci predmetu. 

8. Katedra je povinná viesť a uchovávať evidenciu dochádzky študentov na vzdelávacej 

a výskumnej činnosti uskutočňovanej prezenčnou metódou. 

9. Katedra je povinná vyžadovať a uchovávať Písomné prehlásenie študenta 

o dodržiavaní platných epidemiologických opatrení (príloha 1) podpísané 

študentmi od okamihu ich fyzickej prítomnosti na prvom prezenčnom stretnutí v rámci 

predmetu a/alebo výskumnej činnosti uskutočňovanej prezenčnou metódou. 

10. Katedra je povinná zabezpečiť, aby rozsah a metóda prezenčného pedagogického 

a výskumného procesu boli zvolené tak, aby boli zaistené aktuálne platné bezpečnostné, 

hygienické a protiepidemické opatrenia, za čo katedra zodpovedá. 

11. Ostatné vzdelávacie činnosti (prednášky, semináre a konzultácie vo všetkých 

predmetoch a praktické cvičenia povinne voliteľných predmetov) sa realizujú 

výhradne dištančnou metódou/online, resp. mimo priestorov FaF UK v Bratislave. 

12. Študent je povinný plánovať a zostaviť svoj rozvrh v súlade so svojimi zdravotnými, 

materiálnymi, ubytovacími a logistickými možnosťami a obmedzeniami racionálne a tak, aby 

absolvoval všetky povinné výučbové aktivity v jednotlivých predmetoch v plnej miere a podľa 

inštrukcií zodpovedných učiteľov. Zodpovední učitelia sú povinní informovať študentov 

o podmienkach pre absolvovanie príslušných predmetov najneskôr v prvý deň začiatku 

semestra. 

 

 

 

V Bratislave, 7.92021     prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH. 

         dekan 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) § 2 ods. 4 Vyhlášky 239 Úradu verejného zdravotníctva SR 5) § 2 ods. 1 Vyhlášky 237 Úradu verejného zdravotníctva SR

 


