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Metodické usmernenie k príkazu rektora UKF v Nitre č. 1/2022  - Prevádzka 

objektov UKF a výkon práce od 10.1.2022  

 

S cieľom zabezpečiť preventívne opatrenia pred nekontrolovaným vývojom šírenia  ochorenia COVID-
19 na PF UKF v Nitre s účinnosťou od 11. januára 2022 vydávam tieto usmernenia: 

1. Dôsledne rešpektovať a dodržiavať nariadenia uvedené v príkaze rektora UKF v Nitre               
č. 1/2022  – prevádzka objektov a výkon práce od 10.1.2022. 
Zodp.:  všetci študenti,  účastníci ďalšieho vzdelávania (ďalej len „študenti“), zamestnanci PF 
UKF 
Termín: definované v príkaze rektora  
 

2. Vedúci pracovísk sú povinní aktualizovať údaje o OTP statusoch nimi riadených  
zamestnancov v systéme UKF, vedeného na https://portal.ukf.sk/kvalita/index.php?r=otp. 
Vstup na pracoviská a do iných priestorov UKF je umožnený len tým zamestnancom a 
študentom, ktorí spĺňajú podmienky protokolov OTP. Pre zamestnancov a denných 
doktorandov statuse T (okrem O a P) je zabezpečené bezplatné testovanie v MOM – FN 
v Nitre a to každý pondelok v čase od 8,00 hod. do 10,00 hod..  
Zodp.:  všetci vedúci pracovísk, zamestnanci, študenti  PF UKF 
Termín:  do odvolania 
 

3.  Vstup zamestnancov a študentov  do hlavnej budovy PF na Dražovskej  4, do budovy na Tr. A. 
Hlinku 1  bude možný len cez hlavný vchod. Zamestnanci a študenti sú pri vstupe do budovy 
povinní preukázať sa vrátnikovi príslušným platným potvrdením OTP. Zamestnanci a študenti  
z Katedry hudby preukazujú platné potvrdenie OTP vedúcej katedry, resp. ňou poverenému 
zamestnancovi/zamestnancom. Informácia o spôsobe preukazovania OTP na Katedre hudby 
bude  uvedená na vstupných dverách do Pavilónu hudby.  
V interiéri  platí povinnosť nosiť respirátor. 
Zodp.:  všetci vedúci pracovísk, zamestnanci, študenti   PF UKF 
Termín: do odvolania 
  

4. Skúšanie sa umožňuje realizovať kombinovane, t.j. dištančne aj prezenčne (s ohľadom na 
praktickú uskutočniteľnosť). Skúšanie prezenčne sa umožňuje len formou individuálneho 
skúšania s tým, že sa študent môže dostaviť do priestorov PF maximálne 5 minút pred 
termínom skúšky. Skúšajúci zabezpečí dodržanie všetkých aktuálnych opatrení, kontrolu 
vykonáva vedúci pracoviska. 

https://portal.ukf.sk/kvalita/index.php?r=otp


 
 

Účasť študentov na pedagogickej praxi je možná na základe „potvrdenia o realizácii 
pedagogickej praxe ako súčasti vysokoškolského štúdia“ (potvrdenie vystavuje OPP). 
Zodp.:  všetci zamestnanci, študenti PF UKF 
Termín: do odvolania 
 

5. Organizácia pracovného procesu: 
a) 3 dni v týždni sa pedagogickým zamestnancom a denným doktorandom umožňuje výkon 

pracovných činností z domácnosti (formou home office, pričom v rámci pracovnej doby musí 
byť zamestnanec plne k dispozícii na riešenie pracovných povinností),  2 dni v týždni 
z pracoviska, pri dodržaní ustanoveného týždenného pracovného času, t.j. 37,5 hod. Tento 
systém pracovného režimu a kontrolu plnenia pracovných povinností zabezpečujú a zaň 
zodpovedajú vedúci príslušných pracovísk.  

b) Ostatní zamestnanci vykonávajú pracovnú činnosť prezenčnou formou na pracovisku. 
Zodp.:  všetci zamestnanci , doktorandi PF UKF, vedúci pracovísk PF 
Termín: do odvolania 
 

6. Pedagogická fakulta má zriadené  informačné kanály – e-mailové/telefonické linky, ktoré 
budú poskytovať informačný servis zamestnancom a študentom a na ktoré bude potrebné, 
následne po nahlásení na covid@ukf.sk,  nahlasovať podozrenie na ochorenie COVID-19, 
alebo jeho potvrdenie: 
pre študentov fakulty (dennej a externej formy Bc. a Mgr. štúdia): prodekanka pre 
vzdelávanie doc.  PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD. – lfenyvesiova@ukf.sk, 037/6408260,  
pre doktorandov: prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť doc. Ing. Ivana Tureková, PhD. – 
iturekova@ukf.sk, 037/6408262, 
pre účastníkov ďalšieho vzdelávania: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. – arecka@ukf.sk,   tel. 
037/6408224, 
pre zamestnancov: tajomník fakulty Ing. Lucia Bezáková, lbezakova@ukf.sk, 037/6408212.  

              Zodp.: všetci zamestnanci a študenti PF  – oznamovacia povinnosť 
                    doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD., doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.,    
  doc. PhDr.  Adriana Récka, PhD., Ing. Lucia Bezáková, – povinnosť viesť evidenciu 
     Termín:  priebežne 

7. V prípade, ak sa u študenta alebo zamestnanca prejavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu 
účasti na vzdelávacom alebo inom pracovnom procese v priebehu dňa, bezodkladne opustí 
priestory univerzity v najkratšom možnom čase s použitím respirátora, kontaktuje svojho 
ošetrujúceho lekára, ďalej postupuje podľa jeho usmernení a informuje UKF na: 
covid@ukf.sk, prodekanku pre vzdelávanie doc. PaedDr. Líviu Fenyvesiovú, 
lfenyvesiova@ukf.sk (študenti dennej a externej formy Bc. a Mgr. štúdia), doc. Ing. Ivanu 
Turekovú, PhD., iturekova@ukf.sk (doktorandi), doc. PhDr. Adrianu Récku, PhD., 
arecka@ukf.sk, (účastníci ďalšieho vzdelávania), tajomníčku Ing. Luciu Bezákovú, 
lbezakova@ukf.sk (zamestnanci).  

     Zodp.:  všetci zamestnanci a študenti PF UKF – oznamovacia povinnosť 
                       doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD., doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.,    
   doc. PhDr.  Adriana Récka, PhD., Ing. Lucia Bezáková – povinnosť viesť evidenciu 
     Termín:  priebežne 
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8. Pravidelne sledovať informácie o aktuálnej epidemiologickej situácii na PF UKF v Nitre              
a dodržiavať všetky vydané príkazy  a usmernenia.   
Zodp.:  všetci zamestnanci, študenti PF UKF 
Termín: počas akademického roka 2021/2022 

 


