
 
 

 

 

Všetkým zamestnancom 

a študentom FSVaZ UKF v Nitre 

 

V Nitre 5. februára 2022  

 

 

 

 

 

Usmernenie dekana FSVaZ UKF v Nitre 02/2022 

k výučbe v letnom semestri 

 

S ohľadom na vývoj epidemickej situácie s účinnosťou od 14. februára 2022 vydávam 

nasledujúce usmernenie pre študentov denného a externého štúdia a pedagogických 

zamestnancov: 

1. Výučba v letnom semestri akademického roka 2021/2022 bude od 14.02.2022 do 

06.03.2022 prebiehať kombinovanou formou. Vyučovanie bude realizované podľa 

rozvrhu prezenčnou formou pre študijné skupiny do 30 študentov (najmä semináre, 

cvičenia, výcviky). Ak je plánovaná výuka s počtom nad 30 študentov v miestnosti 

(najmä prednášky),  bude výuka prebiehať dištančnou formou podľa rozvrhu. Výnimku 

tvoria externé formy štúdia a študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť, ktoré 

sa realizujú výlučne prezenčnou formou. 

2. Od 07.03.2022 bude výučba prebiehať výlučne prezenčne vo všetkých formách 

a stupňoch štúdia podľa rozvrhu.. 

3. Podľa aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR č. 7/2022 zo dňa 25.01.2022, ak sa medzi študentami 

alebo zamestnancami vyskytnú osoby pozitívne na ochorenie COVID-19, pôjdu do 

karantény len tie osoby, ktoré boli s osobou pozitívnou na ochorenie v úzkom kontakte, 

ak pri tomto kontakte nemali prekryté horné dýchacie cesty respirátorom typu FFP2  a  

a) osoby boli v priamom fyzickom kontakte, alebo  

b) osoby boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút, alebo 



c) osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút, 

alebo  

d) osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút. 

4. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou 

na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických 

príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. O ukončení 

karantény rozhoduje všeobecný lekár. Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 

vyskytne v domácnosti študenta, zostáva v karanténe len tento študent.  

5. Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je:  

a) kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku alebo  

b) kompletne očkovaná alebo  

c) ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.  

Kompletne očkovaná je osoba, ktorá je:  

a) najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, 

AstraZeneca, Sputnik V), avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej 

dávky alebo  

b) najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson), avšak 

nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky alebo  

c) najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania 

podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac 

ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky. 

6. Vo všetkých vnútorných aj vonkajších priestoroch FSVaZ UKF v Nitre sa správajme 

zodpovedne a je nosme respirátor FFP2. 

 

 

     

 doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD. 

                    dekan FSVaZ  UKF  

 


