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POKYN DEKANA 
TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE, PRÁVNICKEJ FAKULTY 

č. 8/2021 
K REALIZÁCII VÝUČBY POČAS TRVANIA PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 V ZIMNOM 

SEMESTRI AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022  
 

V zmysle príslušných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR, usmernení Úradu 
hlavného hygienika SR, uznesení vlády Slovenskej republiky a v zmysle príkazu rektora TU č. 
5/2021 vydávam s účinnosťou od 20.9.2021 tento pokyn k realizácii výučby na Právnickej 
fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, ako aj spôsobu nahlasovania ochorenia COVID-19 
a povinnej karantény zamestnancami a študentmi fakulty.  

 
 

Článok I 
Realizácia výučby počas oranžového stupňa Covid Automatu 

 
(1) Odo dňa 20.9.2021 sa okres Trnava nachádza v oranžovom stupni Covid Automatu – 

ostražitosť. Výučba na fakulte bude realizovaná podľa stanoveného a zverejneného 
rozvrhu na stránke fakulty, a to v režime „OTP“, t.j. očkovaná, testovaná osoba alebo 
osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19.1 
 

(2) V režime „OTP“  sa  pre  potreby  Covid  Automatu  považujú  výlučne osoby,  ktoré sú: 
-  plne očkované (pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré  sú 14  
dní  po  druhej  dávke  dvoj-dávkovej  vakcíny  alebo   21  dní  po  jedno-dávkovej  
vakcíne,  alebo  osoba najmenej 14 dní po  aplikácii prvej dávky očkovacej látky  proti  
ochoreniu  COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v 
intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19), 
- testované  (od odberu neuplynulo viac ako:  RT – PCR, Lamp Test  72  hodín,  Ag  test 
48  hodín),  alebo   
- ochorenie  COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.   
 

(3) V prípade, ak okres Trnava vstúpi do červeného stupňa Covid Automatu – 1. stupeň 
ohrozenia, forma výučby bakalárskeho a magisterského štúdia na fakulte prechádza 
z kombinovanej formy výučby na dištančnú formu výučby. Pri prechode okresu Trnava 
do nižšieho stupňa Covid Automatu, rozhodne fakulta o opätovnej zmene formy výučby 
podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. Forma výučby doktorandského štúdia na 
fakulte bude určená individuálne. O zmenách formy výučby bude fakulta informovať 
študentov a zamestnancov prostredníctvom e-mailovej komunikácie. 
 

(4) Vstup do budov fakulty je povolený len pre tieto osoby: 
a) osoba plne očkovaná, 

 
1 Covid Automat - Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v 
závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2.  
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b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie 
COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu 
alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo  

c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. 
 
Oprávnenie kontrolovať splnenie podmienok režimu OTP u študentov, a to preukázaním 
potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdenia o negatívnom výsledku 
testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19, a to 
v elektronickej alebo digitálnej forme (prípadne digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je 
vydaný), má nielen zamestnanec fakulty pri vstupe do budovy, ale aj vyučujúci, a to 
kedykoľvek v priebehu výučby.  

 
(5) Do priestorov fakulty nevstupuje osoba s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by 

mohli zodpovedať príznakom COVID-19, ako sú horúčka nad 38°C, kašeľ, sťažené 
dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuť. Pokiaľ 
uvedené skutočnosti bránia študentovi zúčastniť sa prezenčnej výučby alebo 
zamestnancovi v pedagogickej činnosti, je potrebné uvedené nahlásiť kontaktnej osobe 
podľa článku II.  
 

(6) Počas celej doby pobytu v budove je povinné nosenie chirurgického rúška, resp. 
respirátora FFP2. Zároveň je potrebné dbať na častú dezinfekciu rúk, dodržiavanie 
rozostupov a vetranie miestností (aj počas výučby). Upratovačky v priestoroch fakulty 
zabezpečia taktiež vetranie miestností a dezinfekciu dotykových plôch - kľučiek, stolov 
a pod. 
 

(7) Je potrebné dbať na povinnosť evidencie dochádzky na každej vyučovacej hodine, resp. 
výučbovej aktivite (prezenčná listina), a následne archivovať na príslušnej katedre počas 
aktuálneho akademického roka. 

 
 

Článok II 
Nahlasovanie ochorenia COVID -19 a povinnej karantény 

 
(1) Všetkým zamestnancom a študentom fakulty sa ukladá povinnosť obratom informovať 

kontaktnú osobu – tajomníčku fakulty Ing. Vieru Novotovú:  vnovotov@truni.sk, tel. 

číslo:  +421 33/5939 603: 

- o pozitívnom výsledku zamestnanca, resp. študenta na ochorenie COVID-19,  

- o karanténe z dôvodu úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-

19, 

- o príznakoch na ochorenie COVID-19, ak ide o situáciu  podľa článku I ods. 5. 

 

(2) Splnením povinnosti podľa ods. 1 nie sú dotknuté povinnosti podľa aktuálnych predpisov 

štátnych orgánov, ktorými sa riadi nahlasovanie ochorenia COVID-19 príslušným 

orgánom a osobám (viac na: https://korona.gov.sk/povinna-domaca-karantena/). 

mailto:valeria.obertova@truni.sk
mailto:valeria.obertova@truni.sk
https://korona.gov.sk/povinna-domaca-karantena/


      

 

 

      

         TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE 

             PRÁVNICKÁ FAKULTA 

 

 

 

  
 

 

(3) Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak pri tomto 

kontakte: 

  a) v priamom fyzickom kontakte,  

b) od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,  
c) v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút, 
d) cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút, alebo  
e) nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo 
inak šírila infekčné výlučky. 
 
Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala 
osobou pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky 
biologického materiálu tejto osobe alebo dvoch dní pred objavením sa prvých 
klinických príznakoch ochorenia u tejto osoby do skončenia jej izolácie sa nariaďuje 
karanténa v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. 
 

(4) Povinnosť karantény sa nevzťahuje na osobu, ktorá:  
a) je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-

19 s dvojdávkovou schémou,  
b) je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-

19 s jednodávkovou schémou,  
c) je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-

19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 
180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo  

d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú 
sa u nej klinické príznaky ochorenia. 

 
(5) Ďalšie informácie k priebehu karantény nájdete na oficiálnom webovom sídle: 

https://korona.gov.sk/co-mam-robit-ak-som-bol-v-uzkom-kontakte-s-covid/ a vo 
vyhláške č. 247 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú 
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-
19 a karanténe osôb,  ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie 
COVID-19 (https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_247.pdf). 

 
(6) Študenti, u ktorých bol zistený pozitívny výsledok testu, resp. osoby ktorým bola 

nariadená karanténa, sú ospravedlnení z prezenčnej účasti na vyučovaní. 
 

(7) Zamestnanci fakulty, u ktorých bol zistený pozitívny výsledok testu, resp. osoby ktorým 
bola nariadená karanténa môžu čerpať tzv. pandemickú OČR, dovolenku, v prípade 
karantény môžu, po súhlase nadriadeného, aj pracovať z domu. O uvedenej skutočnosti 
sú povinní obratom informovať personalistku fakulty Ing. Janu Bohdanovú 
(jana.bohdanova@truni.sk) a príslušného vedúceho pracoviska.    

 
 

mailto:jana.bohdanova@truni.sk
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Článok III 

Záverečné ustanovenie 

Tento pokyn dekana je vydaný v Trnave dňa 16.9.2021 a nadobúda účinnosť 20.9.2021. 
 

V Trnave dňa 16.9.2021 

      prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

                dekanka fakulty 

 


