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FZaSP Trnavské univerzity v Trnave vykonáva vzdelávacie činnosti 
v zimnom semestri v súlade s aktuálne platným „COVID automatom“. 
Prezenčná výučba sa uskutoční v zmysle opatrení, ktoré zodpovedajú 
aktuálnemu  vývoju epidemickej situácie a prislúchajúcemu stupňu riziku 
“COVID automatu“. 

Pri štátnych, resp. záverečných skúškach (kvalifikačné, atestačné, 
rigorózne a pod.) sa uprednostní dištančná, resp. hybridná formu. Pri prezenčnej 
forme je potrebné dodržiavať príslušné opatrenia  v zmysle platných vyhlášok 
ÚVZ SR alebo iných príslušných štátnych orgánov a „COVID automatu“. 

Pri rokovaniach kolektívnych orgánov univerzity a fakúlt sa upřednostní  
dištančné, resp.  hybridné formy rokovaní. V prípade fyzickej účasti členov 
kolektívneho orgánu sa uskutoční rokovanie v súlade s aktuálne platnými 
protiepidemickými vyhláškami a „COVID automatom“. 

Je žádúce, aby boli študijné skupiny stabilné -  aby sa neuskutočňoval 
presun študentov medzi študijnými skupinami, prípadne iba minimálne v 
odôvodnených prípadoch, a to počas celého semestra. V špecifických prípadoch 
sa postupuje individuálne so súhlasom dekana fakulty. 

Katedry fakulty sú povinné viesť a uchovávať evidenciu dochádzky 
študentov na výučbových aktivitách uskutočňovaných prezenčnou formou. 

 

  V prevencii šírenia COVID-19 sa bude zabezpečovať:  
- kontrolovaný vstup do jednotlivých budov a pracovísk s dôrazom na  
dodržiavanie preventívnych opatrení zo strany študentov, zamestnancov a 
návštevníkov (napr. dezinfekcia rúk, prekrytie horných dýchacích ciest a pod.)  
- v pravidelných intervaloch vykonávať časté vetranie priestorov  
- pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek a pod.  

- dezinfekcia 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 
(laboratoria apod.) 

     Je odporúčané očkovanie všetkých študentov a všetkých zamestnancov 
fakulty, najmä tých, ktorí pri výkone najmä praktickej výučby môžu významne 
nepriaznivo ohroziť zdravie ľudí, s ktorými prichádzajú do kontaktu. Z hľadiska 



závažnosti je to najmä kontakt s osobami s vysokým rizikom ohrozenia COVID-
19, ako sú chorí a 60+ v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej 
starostlivosti, ďalej s deťmi, ktoré v súčasnosti predstavujú veľmi vysoké riziko 
pre šírenie nákazy v rodinách s následným reťazovým šírením na pracoviská 
rodičov. 
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