
Pokyn dekana – prevádzka fakulty od 5.10. 2020 

 

 V nadväznosti na aktuálnu legislatívu a opatrenia vlády SR, na opatrenia a 

vyhlásenia Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR, regionálneho 

RÚVZ v Trnave a v nadväznosti na Príkaz rektora TU 8 /2020, vydávam  
s  účinnosťou od pondelka 5. októbra 2020  tento POKYN  DEKANA, 

 ktorý sa týka všetkých zamestnancov fakulty a žiadam jeho prísne dodržovanie: 

 pre vstup do budov fakulty a pobyt v nich záväzne platí 

1. Zamestnanci sú povinní pri pohybe v budove dodržiavať všetky v tom čase 

aktuálne platné opatrenia hlavného hygienika SR. 

2. Vstup do budov je povolený len zamestnancom bez prejavov akútneho respiračného 

ochorenia (vrátanie zvýšenej teploty nad 37,0 °C akéhokoľvek pôvodu), v rúškach a po 

dezinfekcii rúk. Teplota bude každému zamestnancovi zmeraná vrátnikom pri vstupe 

do budovy. Dezinfekcia bude k dispozícii pri vstupe do budovy a na pracoviskách. 
3. Zamestnanci sú povinní pri pohybe v budovách dodržiavať všetky aktuálne opatrenia 

hlavného hygienika SR: nosenie rúška/„plexi štítu“, dezinfekciu rúk ev. nosenie 

rukavíc, dodržiavanie primeraného odstupu pri komunikácii- najmenej cca 2 metre od 

ostatných atď. 

4. V súlade s hygienickými opatreniami je nutné zabezpečiť dostatočné vetranie 

v miestnostiach a nepoužívať klimatizačné jednotky. Je nutné zabezpečiť opakované 

upratovanie a priebežnú dezinfekciu v budovách fakulty. 

5. Je žiaduce, aby zamestnanci z vekovo rizikovej skupiny 65+ a chronicky chorí 

akéhokoľvek veku zvážili svoju ev. prítomnosť v budovách školy, s vedomím vedúcej 

katedry. 

6. Vstup do budov nie je povolený študentom: študent komunikuje s fakultou formou 

e. mailov alebo telefonicky. Iba vo výnimočných prípadoch je, po súhlase vedúcej 

katedry, možná kontaktná, t. j. osobná konzultácia študenta s pedagógom (najmä 

v prípadoch záverečných prác apod.), za dodržiavania všetkých hygienických 

podmienok (viď hore). 

7. Ako t. č. jediný spôsob realizácie teoretickej výučby - prednášok, cvičení atď., bude 

výučba online. Pedagóg vykonáva túto činnosť z priestorov fakulty, len výnimočne, so 

súhlasom vedúcej katedry, z iných priestorov. 
8. Praktická výučba bude pokračovať ako doteraz, ale prísne rešpektujúca t. č. aktuálne 

nariadenia (viď hore). 
 

          Tento POKYN DEKANA  nadobúda účinnosť dňom 5.10. 2020 do odvolania. 
 

 

V Trnave 1.10.2020 
Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 

                                                                                                   dekan FZaSP TU 
  


