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Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v súlade s čl. 10 ods. 1 Organizačného poriadku 

SPU v Nitre, na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 119 z 23. februára 2022 k návrhu 

aktualizácie opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) a platnými vyhláškami Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky, vydáva tento Dodatok č. 1 k Príkazu rektorky č. 2/2022 k organizácii 

štúdia v akademickom roku 2021/2022 na SPU v Nitre (ďalej len „Príkaz rektorky č. 2/2022“). 

 

Príkaz rektorky č. 2/2022 sa mení takto: 
 
1. V bode 2. Príkazu rektorky č. 2/2022 sa znenie štvrtého odseku nahrádza textom „Za účelom riešenia 

záverečných prác môžu študenti vstúpiť do priestorov SPU v režime Základ.  
 
2. V bode 3. Príkazu rektorky č. 2/2022 sa znenie textu mení takto: Od 7. 3. 2022 sa bude vzdelávanie 

študentov na doktorandskom stupni štúdia realizovať prezenčne v režime Základ. 
 
3. V bode 4. Príkazu rektorky č. 2/2022 sa skratka „OTP“ nahrádza slovom „Základ“. 
 
4. V bode 5. Príkazu rektorky č. 2/2022 sa jeho znenie nahrádza textom „Hromadné podujatia na SPU 

v Nitre je možné organizovať od 7. 3. 2022 v zmysle aktuálne platných vyhlášok ÚVZ SR“. 
 

5. Dopĺňa sa bod 6. Príkazu rektorky č. 2/2022 takto: 
6. Epidemiologické opatrenia pre zabezpečenie prezenčnej výučby na SPU v Nitre 

Od 7.3.2022 sa bude prezenčné vzdelávanie študentov realizovať v režime Základ 
 
Kontaktné osoby pre informačný servis pre zamestnancov a študentov ohľadom epidemiologickej 
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  

 
Pri vstupe do objektov sú študenti, zamestnanci a návštevníci univerzity povinní: 
- riadne prekryť horné dýchacie cesty (nos a ústa) respirátorom v interiéri a exteriéri SPU podľa 

platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva 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, 
- striktne dodržiavať aktuálne platné vyhlášky a opatrenia ÚVZ SR.  
Do priestorov a objektov SPU nevstupuje osoba s príznakmi ochorenia COVID-19, ako sú zvýšená 
telesná teplota nad 37°C, kašeľ, únava, bolesti hrdla, bolesti hlavy, dýchavičnosť, strata chuti alebo 
strata čuchu, črevné a zažívacie problémy, pocit upchatého nosa. 

Študent bezodkladne informuje telefonicky, prípadne e-mailom vysokoškolského učiteľa alebo 
zamestnanca podieľajúceho sa na výučbe a kontaktnú osobu univerzity o potvrdení ochorenia COVID-
19 a zostáva v izolácii. Prezenčné vyučovanie pokračuje bez obmedzenia. 

 
Rektorka SPU v Nitre môže rozhodnúť o prijatí ďalších opatrení, ktorými sa zabezpečí dôkladné 
monitorovanie epidemickej situácie študentov a zamestnancov. 

 
7. V časti Osobitné ustanovenia Príkazu rektorky č. 2/2022 sa prvý a druhý odsek nahrádza textom:                 

„Ukladám povinnosť Kancelárii zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov a študijným 
oddeleniam jednotlivých fakúlt zabezpečiť informovanosť zahraničných študentov o podmienkach 
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vstupu na územie SR, prípadnú povinnosť domácej izolácie na území 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“.  

 
Študentské domovy budú fungovať od 7. 3. 2022 v režime Základ. Študenti ubytovaní v študentských 
domovoch sa budú riadiť podľa samostatného príkazu vzťahujúceho sa na podmienky ubytovania na 
ŠDaJ SPU v Nitre v zmysle príkazu rektorky č. 3/2022, ktorým sa určuje organizácia a podmienky 
prevádzky ŠDaJ na SPU v Nitre pre akademický rok 2021/2022.  

 
 
8. Ostatné ustanovenia Príkazu rektorky č. 2/2022 zostávajú v platnosti. 
 

Záverečné ustanovenie 

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosť dňa 1. 3. 2022.  

 

V Nitre dňa 1. 3. 2022 

 

 

 

                   doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 

            rektorka SPU 

 


