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Metodické usmernenie k príkazu rektora UKF v Nitre č. 30/2021  - Opatrenia na UKF 

v Nitre z dôvodu vývoja epidemickej situácie ochorenia covid-19 na akademický rok 

2021/2022 na PF UKF v Nitre  

(aktualizácia k 23.9.2021) 

S cieľom zabezpečiť preventívne opatrenia pred nekontrolovaným vývojom šírenia  ochorenia COVID-

19 na PF UKF v Nitre s účinnosťou od 27. septembra 2021 vydávam tieto usmernenia: 

1. Dôsledne rešpektovať a dodržiavať nariadenia uvedené v príkaze rektora UKF v Nitre               

č. 30/2021 – Opatrenia na UKF v Nitre z dôvodu vývoja epidemickej situácie ochorenia covid -

19 na akademický rok 2021/2022 (ďalej len príkaz rektora). Pre zamestnancov a denných 

doktorandov naďalej platí výkon práce z miesta pracoviska. 

Zodp.:  všetci študenti,  účastníci ďalšieho vzdelávania (ďalej len „študenti“), zamestnanci PF 

UKF 

Termín: počas akademického roka 2021/2022 

 

2. Z dôvodu uplatnenia aktuálneho Covid automatu (okres Nitra – I. stupeň ohrozenia/červená 

farba) platí povinné nosenie respirátora v interiéri (výnimky podľa platného Covid 

automatu). 

Zodp.:  všetci zamestnanci a študenti PF UKF  

Termín: počas trvania I. stupňa ohrozenia 

 

3. Organizácia vzdelávacieho procesu na PF UKF bude podľa platného rozvrhu prebiehať 

nasledovne: 

a) prezenčne podľa protokolu  základ  do 20 osôb (študenti + vyučujúci), nad 20 osôb  

dištančne, 

b) špecifická výučba, kde nie je možné dodržať R-O-R a ďalšie protiepidemické 

opatrenia (napr. plávanie, skupinové športy, hra na dychový hudobný nástroj, 

spev) bude  prebiehať  podľa protokolu OTP s počtom do 40 osôb (študenti + 

vyučujúci), 

c) prezenčne do 40 osôb (študenti + vyučujúci), ak sa po dohode s vyučujúcim  vytvorí 

homogénna skupina, ktorá spĺňa protokol OTP. 

Za účelom pokračovania vzdelávacieho procesu prezenčnou metódou sa môžu v rozvrhu 

vykonať zmeny, ktorými sa vytvoria menšie skupiny (do 20 osôb). Tieto zmeny však nesmú 

spôsobiť kolíziu rozvrhových akcií už existujúceho rozvrhu študenta. 

Za dodržiavanie podmienok a opatrení zodpovedajú vedúce katedier. Informácie o výučbe 

podľa bodov b) a c) zasiela vedúca katedry  prodekanke pre vzdelávanie doc. PaedDr. Lívií 

Fenyvesiovej, PhD..  



 
 

O všetkých zmenách musí vyučujúci informovať študentov vopred, prostredníctvom 

školského e-mailu. 

Zodp.:  všetci zamestnanci, študenti PF UKF 

Termín: počas trvania I. stupňa ohrozenia 

 

4. Vyučujúci sú povinní viesť a na katedre uchovávať evidenciu dochádzky študentov na 

výučbových aktivitách uskutočňovaných prezenčnou formou. 

Zodp.:  všetci vyučujúci PF UKF 

Termín: počas akademického roka 2021/2022 

 

5. Pedagogická fakulta zriaďuje 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 

 

6. 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 rúška, 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 

7. Pravidelne sledovať informácie o aktuálnej epidemiologickej situácii na PF UKF v Nitre              

a správať sa zodpovedne podľa pokynov.   

Zodp.:  všetci zamestnanci, študenti PF UKF 

Termín: počas akademického roka 2021/2022 
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