Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Príkaz rektorky č. 8/2021,
k organizácií štúdia v akademickom roku 2021/2022
na SPU v Nitre

Rok 2021

V súlade s čl. 10 ods. 1 Organizačného poriadku SPU v Nitre, na základe zverejnenia COVID
AUTOMATU – Systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických
opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (choroba COVID-19) a platnými vyhláškami
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydávam nasledovný

Príkaz
Opatrenia na zachovanie prezenčnej a praktickej výučby na SPU v Nitre
V priebehu septembra 2021 sa bude realizovať anonymný elektronický prieskum o stave
zaočkovanosti zamestnancov a študentov SPU v Nitre proti ochoreniu COVID–19 v UIS.
Kontaktné osoby pre informačný servis pre zamestnancov a študentov ohľadom epidemickej
situácie a ochorenia COVID-19 (ďalej v texte len „kontaktná osoba univerzity“).
Ing. Miroslava Cigáňová, vedúca Útvaru krízového riadenia, BOZP, ochrany pred požiarmi
a vlastnej ochrany, mobilný kontakt: +421908293784, e-mail: Miroslava.Ciganova@uniag.sk
Komunikácia pre zahraničných študentov:
Mgr. Eva Trabalíková, Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov,
tel.: +421 37 641 5519, e-mail: Eva.Trabalikova@uniag.sk
Všetci zamestnanci a študenti SPU v Nitre sú povinní oboznámiť sa s aktuálnym Covid
Automatom (Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických
opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (choroba COVID-19), ktorý kombinovaným
spôsobom hodnotí a informuje o aktuálnej epidemickej situácií a informuje o rizikovosti na
úrovni jednotlivých okresov.
Automatické opatrenia podľa rizika Covid Automatu stanovujú tri protokoly:
1. základ – všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok
testovania.
2. “OTP” – len osoby , ktoré sú:
a) plne očkované,
b) testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo
c) ochorenie COVID – 19 prekonali za ostatných 180 dní.
3. kompletne zaočkovanou osobou – osoby, ktoré sú:
a) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo
b) 21 dní po jednodávkovej vakcíne, alebo
c) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180
dní.

Epidemické opatrenia pre zabezpečenie prezenčnej výučby na SPU v Nitre
Pri vstupe do objektov sú študenti, zamestnanci a návštevy univerzity povinní:
- riadne prekryť horné dýchacie cesty (nos a ústa) v interiéri SPU v Nitre použitím rúška
alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky podľa platnej vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva SR a dodržania protiepidemických opatrení v súlade s ďalšími platnými

-

-

vyhláškami ÚVZ SR,
v exteriéri SPU v Nitre riadne prekryť horné dýchacie cesty (nos a ústa) použitím rúška
alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky podľa platnej vyhlášky ÚVZ SR, ak sa
študent zúčastní na hromadnom podujatí konanom na SPU v Nitre okrem výnimiek
definovaných vo vyhláške ÚVZ SR,
klásť dôraz na zvýšenú hygienu rúk (časté umývanie a dezinfekcia rúk); každý je
povinný vykonať dezinfekciu rúk pri vstupe do objektov univerzity,
v priestoroch, kde sa združuje viacej osôb zabezpečiť časté a intenzívne vetranie,
obmedziť vzájomné stretávanie sa študentov iných fakúlt, ročníkov, študijných
skupín,
zamedziť vytváraniu skupín vo vnútorných priestoroch univerzity po skončení
prezenčnej výučby,
striktne dodržiavať aktuálne platné vyhlášky a opatrenia ÚVZ SR.

Do priestorov a objektov SPU nevstupuje osoba s príznakmi infekcie horných dýchacích
ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 ako sú zvýšená telesná teplota nad 37°C,
kašeľ, únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu.
Ak sa u študenta alebo zamestnanca univerzity objavia príznaky nákazy COVID-19
v priebehu účasti na vzdelávacích aktivitách alebo počas pracovného dňa, bezodkladne opustí
univerzitu s použitím rúška aj vo vonkajších priestoroch, kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára
a presunie sa na miesto domácej izolácie.
Študent bezodkladne informuje telefonicky, prípadne e-mailom vysokoškolského učiteľa
alebo zamestnanca podieľajúceho sa na výučbe a kontaktnú osobu univerzity o podozrení na
COVID-19 a potvrdení ochorenia COVID-19.
Študent po potvrdení ochorenia COVID-19 uvedie úzke kontakty – zamestnancov
a študentov univerzity, ktorí s ním prišli do úzkeho kontaktu počas dvoch dní pred dňom odberu
vzorky biologického materiálu alebo dvoch dní pred objavením sa klinických príznakov
ochorenia.
Pred začiatkom akademického roka (20.9.) všetci študenti vrátane doktorandov vyplnia
elektronický dotazník o svojom zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie ostatných
14 dní pred nástupom na prezenčnú metódu vzdelávania (príloha č. 2).

Organizácia štúdia na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v dennej
a externej forme štúdia

Vzdelávací proces sa realizuje v zmysle Harmonogramu výučby SPU v Nitre na
akademický rok 2021/2022. V prípade zmeny harmonogramu štúdia z dôvodu zhoršenej
epidemickej situácie bude táto zmena univerzitou včas oznámená.
Vzdelávanie študentov v dennej forme štúdia bude prebiehať kombinovanou metódou
(prednášky dištančne a cvičenia prezenčne).

Vzdelávanie študentov v externej forme štúdia bude prebiehať dištančnou metódou
alebo podľa pokynov dekanov jednotlivých fakúlt, v závislosti od študijného programu,
kombinovanou metódou.
Prax študentov je zabezpečovaná prezenčne v zmysle študijných plánov a podľa pokynov
príslušných prodekanov jednotlivých fakúlt, pri dodržaní epidemických opatrení.
Vysokoškolský učiteľ je povinný viesť elektronické prezenčné listiny v Univerzitnom
informačnom systéme (UIS) z každej prezenčne vyučovacej hodiny pre prípad epidemického
vyšetrovania.
Zakazuje sa preraďovanie študentov medzi jednotlivými krúžkami/skupinami.
Zakazujú sa nenahlásené zmeny rozvrhu hodín a výučbových miestností.
Doktorandský stupeň štúdia sa realizuje bez zmien a v zmysle individuálneho študijného
plánu.

Organizácia iných foriem vzdelávacieho procesu a podujatí organizovaných na SPU v Nitre
Vzdelávanie poslucháčov Univerzity tretieho veku, Kurzov celoživotného vzdelávania,
Doplňujúceho pedagogického štúdia a iných foriem ďalšieho vzdelávania sa bude realizovať
prezenčnou formou iba v prípade dodržania protokolu OTP Covid automatu (očkovaní, testovaní,
prekonaní) a dodržaní všetkých epidemických a hygienických opatrení.
Na hromadných podujatiach konaných na SPU v Nitre sa postupuje podľa protokolu
OTP. Osoby, ktoré sa zúčastnia hromadných podujatí, sa na požiadanie preukážu potvrdením
o očkovaní, testovaní a prekonaní ochorenia COVID-19. Organizátor hromadného podujatia
zodpovedá za dodržiavanie protokolu OTP, je povinný mať zoznam účastníkov hromadného
podujatia a ich kontaktné údaje a v prípade potreby ho poskytnúť RÚVZ, a to po dobu 14 dní
po skončení hromadného podujatia.
Osobitné ustanovenia
Ukladám povinnosť Kancelárií zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov
a študijným oddeleniam jednotlivých fakúlt zabezpečiť informovanosť zahraničných študentov
o podmienkach vstupu na územie SR, prípadnú povinnosť domácej izolácie na území SR,
absolvovania Ag alebo PCR testu, či potrebu preukázania sa negatívnym výsledkom PCR testu pri
vstupe na územie SR podľa opatrení a usmernení ÚVZ SR. O týchto podmienkach informovať aj
na webovom sídle SPU, elektronickou poštou a inými štandardne využívanými komunikačnými
prostriedkami. Spracovať a priebežne aktualizovať informačný dokument.
Študenti, ktorí budú ubytovaní v študentských domovoch sú povinní rešpektovať
protokol OTP a riadia sa podľa samostatného príkazu vzťahujúceho sa na podmienky ubytovania
na ŠDaJ SPU v Nitre v zmysle príkazu rektorky č. 7/2021, ktorým sa určuje organizácia
a podmienky prevádzky ŠDaJ na SPU v Nitre pre akademický rok 2021/2022.

Študentské domovy SPU v Nitre neumožňujú absolvovanie karantény (domácej izolácie).
Rektorka SPU v Nitre uvádza do účinnosti výstražný systém „Semafor SPU v Nitre pre
akademický rok 2021/2022“ v sledovaní stavu epidemickej situácie v troch úrovniach – zelenej,
oranžovej a červenej, ktorý je uvedený v prílohe č. 1

Záverečné ustanovenie
1. Tento príkaz nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosť od 7. 9. 2021

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
rektorka SPU

Príloha č. 1

COVID SEMAFOR SPU v Nitre na akademický rok 2021/2022
Cieľom Covid Semaforu SPU v Nitre je monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie
protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (choroba COVID-19).

Zelená fáza
Prestavuje stav, kedy na univerzite:
nie je žiadna osoba pozitívna na COVID-19,
je jedna alebo viac osôb v karanténe z dôvodu, že mimo univerzity prišli do kontaktu
s osobou pozitívnou na COVID-19.
Výučba prebieha kombinovanou metódou alebo bez obmedzenia, za prísnych protiepidemických
opatrení.
-

Podozrenie na ochorenie COVID-19:
- Študent alebo zamestnanec, ktorý má niektorý z možných príznakov ochorenia COVID-19, je
podozrivý z ochorenia, musí čo najskôr po ich objavení opustiť budovu univerzity a ísť do
domácej izolácie. Túto skutočnosť je študent povinný ihneď oznámiť študijnému oddeleniu,
zamestnanec nadriadenému vedúcemu zamestnancovi a kontaktnej osobe univerzity.
- Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom ochorenia
COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov univerzity a na jej pracoviská.
- Ak sa u študenta alebo zamestnanca objavia príznaky ochorenia COVID-19 v priebehu
pracovného dňa/vyučovacieho procesu, bezodkladne o tom informuje vedúceho
pracoviska/študijné oddelenie a opustí univerzitu v najkrajšom možnom čase.
- Študent s podozrením na ochorenie COVID-19 (resp. bol v úzkom kontakte s osobou
pozitívnou na COVID-19 mimo univerzity) nenavštevuje univerzitu 14 dní od posledného
kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19. Ak bol študent označený ako úzky kontakt, do
karantény ide tento študent a nie celá študijná skupina.
- Každá osoba podozrivá z ochorenia absolvuje RT-PCR test. O výsledku testu informuje študent
študijné oddelenie a kontaktnú osobu univerzity, zamestnanec nadriadeného vedúceho
zamestnanca a kontaktnú osobu univerzity.
Ak je výsledok:
a) negatívny - výučba pokračuje štandardným spôsobom,
b) pozitívny - univerzita prechádza do oranžovej fázy podľa tohto semaforu.
- V prípade, že študent podozrivý z ochorenia COVID-19 neabsolvuje RT-PCR test, ostáva v
izolácii podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a o ukončení
izolácie rozhoduje jeho všeobecný lekár.
- V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu COVID-19 na univerzite sú všetky osoby označené
ako úzky kontakt povinné opustiť priestory univerzity a presunúť sa do domácej izolácie.
- V prípade, že študent alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, informuje o tom študent
študijné oddelenie a kontaktnú osobu univerzity a zamestnanec nadriadeného vedúceho
zamestnanca prostredníctvom formuláru „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č. 3).

Formulár je študent povinný na požiadanie predložiť k nahliadnutiu vysokoškolskému
učiteľovi.
- Pokiaľ bol študent úzkym kontaktom osoby pozitívnej na COVID-19 mimo univerzity, je
povinný absolvovať RT-PCR test nariadený RÚVZ alebo všeobecným lekárom a minimalizovať
tak riziko prenosu nákazy na pôdu univerzity.
Oranžová fáza
Predstavuje stav, kedy je na univerzite:
-

minimálne 1 osoba (študent, alebo zamestnanec) pozitívna na COVID-19.

Dekan príslušnej fakulty preruší výučbu v krúžku, alebo ročníku (podľa charakteru kontaktov
pozitívneho), v ktorom sa vyskytla osoba pozitívna na COVID-19. Počas karantény zabezpečí
dištančné vzdelávanie v tomto študijnom programe alebo krúžku.
Ak sa v domácnosti študenta/zamestnanca vyskytla osoba pozitívna na COVID-19, v karanténe
zostáva len študent/zamestnanec, nie celý krúžok/pracovisko.
-

V prípade, ak je osoba potvrdená na ochorenie COVID-19, bezodkladne oznámi túto
skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte dva dni pred objavením sa
klinických príznakov, pri bezpríznakovom priebehu infekcie, dva dni pred testovaním na
ochorenie COVID-19.
- Túto skutočnosť je taktiež povinný oznámiť študent študijnému oddeleniu a kontaktnej osobe
univerzity, zamestnanec nadriadenému vedúcemu zamestnancovi a kontaktnej osobe
univerzity.
- Študenti/zamestnanci, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19 prerušia dochádzku na
univerzitu.
- Osobám v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou nariadi RÚVZ karanténu.
Kontaktná osoba univerzity komunikuje so zodpovednými osobami z regionálneho úradu
verejného zdravotníctva, postupuje podľa ich usmernení.
-

Študentov, alebo zamestnancov podozrivých z nákazy COVID-19 (boli úzkym kontaktom
osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19) určí regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo
všeobecný lekár a nariadi im karanténu. Osoby v karanténe oznámia túto skutočnosť:
študijnému oddeleniu, zamestnanec nadriadenému vedúcemu zamestnancovi a kontaktnej
osobe univerzity.

-

V prípade výskytu osoby s potvrdenou nákazou COVID-19 univerzita poskytuje plnú súčinnosť
regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a všeobecnému lekárovi.

-

Karanténa v prípade pozitívneho výsledku testu sa udeľuje na dobu určitú v zmysle platných
legislatívnych opatrení. Daná osoba, na ktorú sa karanténa vzťahuje, sa musí riadiť pokynmi
ošetrujúceho lekára, resp. príslušného RÚVZ.

-

Karanténa po úzkom kontakte s pozitívnou osobou 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,
d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.
-

Ak je študijnej skupine nariadená karanténa, pokračujú študenti s výnimkou z karantény v
prezenčnej výučbe.

V prípade, že študent alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, informuje o tom
študent študijné oddelenie a kontaktnú osobu univerzity a zamestnanec nadriadeného
vedúceho zamestnanca prostredníctvom formuláru „Oznámenie o výnimke z karantény“
(Príloha č. 3). Formulár je študent povinný na požiadanie predložiť k nahliadnutiu
vysokoškolskému učiteľovi.

Červená fáza
nastáva na univerzite:
-

-

pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch, ak ide o epidemický výskyt (t. j. k šíreniu
ochorenia COVID-19 dochádza preukázateľne medzi študentami a zamestnancami SPU
v Nitre) a po nariadení miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva
(RÚVZ v Nitre).
Organizácia všetkých prezenčných metód vzdelávania sa preruší a prechádza sa na dištančnú
metódu vzdelávania.
Rektorka SPU v Nitre rozhodne o prijatí ďalších opatrení, ktorými sa zabezpečí dôkladné
monitorovanie epidemickej situácie študentov a zamestnancov, u ktorých sa COVID-19
nepotvrdil.

Príloha č. 2
Dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia
ŠTUDENT

Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefón:
Mailová adresa:

Dôvod použitia tohto dotazníka:

Ová
adres je dôležitý z hľadiska udržania bezpečného prostredia v ubytovacom zariadení v čase trvania
Dotazník
pandémie ochorenia COVID-19 v súvislosti so začiatkom akademického roka 2021/2022.

Dotazník vypĺňa každý študent, vrátane denných doktorandov a každá ubytovaná osoba
1. Prehlasujem, že som kompletne očkovaný proti COVID-19 vakcínou: ...................................
ÁNO

NIE

2. Prehlasujem, že som pred menej ako 180 dňami prekonal COVID-19 potvrdený PCR testom
ÁNO
3.

NIE

Prehlasujem, že som sa za posledných 14 dní zdržiaval mimo územia SR
ÁNO

NIE

V prípade, že ste odpovedali na otázku 3 „ÁNO,“ ste povinný po príchode zo zahraničia prihlásiť sa do e-hranice,
sledovať svoj zdravotný stav, zdravotný stav osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými ste v
častom kontakte a najskôr na 5. deň po príchode absolvovať PCR test. Deň príchodu sa považuje za 0-tý. Do obdržania
výsledku testu ste povinný byť v domácej karanténe.
V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37°C, strata čuchu a chuti, hnačka, bolesti hlavy) u Vás
alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb ste povinný bezodkladne kontaktovať praktického lekára
všeobecnej starostlivosti (VLD) a postupovať v zmysle jeho odporúčaní, alebo sa objednať na vyšetrenie cez
https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php a nevstupovať do priestorov univerzity do doby určenej
príslušným lekárom.
Ďalej vyhlasujem, že neprejavujem príznaky akútneho ochorenia, že mi Regionálny úrad verejného zdravotníctva
nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by
som ja, moja rodina alebo iné osoby, ktoré so mnou žijú spoločne v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli v
priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový
zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).
Ak ide o ubytovaného na ŠDaJ SPU, môže univerzita spracúvať osobné údaje z tohto vyplneného formulára na základe čl.6
ods.1 písm. e) a čl.9 ods.2 písm. c), g), i) smernice GDPR v rozsahu tu uvedenom, na účel zabezpečenia ochrany zdravia
študentov a zamestnancov vrátene bezpečného a hygienicky vyhovujúceho prostredia.

Podpis:
Dátum:

Príloha č. 3

Oznámenie o výnimke z karantény
Oznámenie o výnimke z karantény predkladám za účelom zachovania prezenčnej výučby pri
zabezpečení bezpečného prostredia na univerzite vďaka výnimke v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky
Úradu verejného zdravotníctva SR č. 239/2021 V. v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri
ohrozovaní 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.

Meno a priezvisko:
Ročník, fakulta, pracovisko :

V súlade s podmienkami vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 239/2021 V. v.
informujem, že _______________________________ (meno a priezvisko) spĺňa podmienky
výnimky z karantény:

- je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19
s dvojdávkovou schémou, alebo
- je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19
s jednodávkovou, alebo
- 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
- prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami
a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.
Ak ide o študenta univerzity môže univerzita spracúvať osobné údaje z tohto vyplneného
formulára na základe čl.6 ods.1 písm. e) a čl.9 ods.2 písm. c), g), i) smernice GDPR v rozsahu tu
uvedenom, na účel zabezpečenia ochrany zdravia študentov a bezpečného a hygienicky
vyhovujúceho prostredia.

Dňa .......................... v ..............................

....................................................
Podpis

