
Postup pri realizácii ďalšej výučby v prípade, že sa vyskytne medzi študentmi pozitívne 

testovaný na COVID-19, ktorý sa zúčastnil prezenčnej výučby 

 

1. VYUČUJÚCI JE OČKOVANÝ: 

a) Výučba prebieha naďalej prezenčne, zúčastňujú sa jej študenti, ktorí sú plne očkovaní alebo 
prekonali ochorenie COVID-19 (podľa par. 3, bod 2 vyhlášky ÚVZ č. 247); ostatní študenti ostávajú 
v karanténe, sú z vyučovania ospravedlnení na základe informovania príslušnej študijnej 
referentky a vyučujúceho  
 
alebo 
 
b) výučba prebieha dištančne, čím sa zabezpečí, že sa jej môžu zúčastniť všetci študenti. 
 
V oboch prípadoch o spôsobe výučby na daný časový úsek (10 dní od posledného kontaktu 
s pozitívnym študentom/študentkou) rozhodne vedúci pracoviska po dohode s garantom 
predmetu a vyučujúcim, prihliadajúc o. i. aj ku koncepcii rozvrhu danej študijnej skupiny.  Vyučujúci 
o spôsobe výučby následne informuje všetkých študentov. 

 
 

2. VYUČUJÚCI NIE JE OČKOVANÝ: 

a) Výučba prebieha naďalej prezenčne, pokiaľ vyučujúci v spolupráci s garantom predmetu 
zabezpečí za seba vhodnú náhradu. Platia ostatné náležitosti bodu 1.a. Pôvodný vyučujúci čerpá 
karanténnu PN, dovolenku alebo neplatené voľno. 
 
alebo 
 
b) výučba prebieha dištančne a je zabezpečená dotknutým vyučujúcim. Platia ostatné náležitosti 
bodu 1.b. 
 
V oboch prípadoch o spôsobe výučby na daný časový úsek (10 dní od posledného kontaktu 
s pozitívnym študentom/študentkou) rozhodne vedúci pracoviska po dohode s garantom 
predmetu a vyučujúcim, prihliadajúc o. i. aj ku koncepcii rozvrhu danej študijnej skupiny.  Vyučujúci 
o spôsobe výučby následne informuje všetkých študentov. 

 
 
3. V PRÍPADE POKRAČUJÚCEJ PREZENČNEJ VÝUČBY A ZISTENIA ĎALŠIEHO POZITÍVNEHO PRÍPADU 
MEDZI OČKOVANÝMI OSOBAMI študijná skupina prechádza na dištančnú výučbu trvajúcu 
nasledujúcich 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnym študentom/študentkou. 
 
 
 
Uvedený postup je v súlade s odporúčaniami ÚVZ SR a vyhláškou č. 247 (par. 3, bod 2, 3, 4). Dotknuté 
osoby sú povinné riadiť sa ďalšími ustanoveniami tejto vyhlášky. Cieľom vyhlášky a COVID automatu 
nie je plošné zatváranie, naopak, umožnenie normálneho chodu života. Zároveň je potrebné dodržať 
bezpečnosť výučby. 
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