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Príkaz rektora
Príkaz rektora k zníženiu rizika nákazy koronavírusom v rámci KU – prerušenie prezenčnej
výučby
Príkaz rektora KU k zníženiu nákazy koronavírusom, vydaný v nadväznosti na odporúčania
MŠVVaŠ SR definované v dokumente Organizácia a podmienky prevádzky študentských
domovov vysokých škôl pre akademický rok 2020/2021 (z augusta 2020, aktualizovaný
11.10.2020) a dokumentu rektora KU Opatrenia rektora KU v Ružomberku - Organizácia a
podmienky pedagogického procesu a prevádzky v rámci Katolíckej univerzity v Ružomberku
(KU) pre akademický rok 2020/2021 v súčasnej pandemickej situácii v SR, smerujúce k zníženiu
rizika nákazy koronavírusom COOVID – 19 zo dňa 27.8.2020, ktorým sa mení prezenčná forma
štúdia na dištančnú s platnosťou od 15.10.2020 do odvolania.
Tento príkaz rektora je vydaný v nadväznosti na aktuálne odporúčania MŠVVaŠ SR a situáciu
v spoločnosti, spojenú so zvýšeným výskytom a šírením koronavírusu v Slovenskej republike.
V súlade s uvedeným sa nariaďuje:
1. S účinnosťou od 15.10.2020 sa ukončuje prezenčná metóda štúdia na KU v Ružomberku
a všetkých jej súčastiach, s prechodom na dištančnú metódu štúdia.
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2. Zabezpečenie štúdia bude prebiehať dištančnou metódou. Výnimky z príkazu postupujem na
dekanov fakúlt a riadiacich pracovníkov ďalších súčastí KU. Výnimky sa môžu vzťahovať na
praxe a vybrané laboratórne a praktické cvičenia. Pre výnimky bude platiť účasť max. 6 osôb,
v prípade účasti viac ako 6 osôb, odporúča sa jej zabezpečenie tak, aby bola maximálne 1 osoba na
15 štvorcových metrov v interiéri a medzi študentmi boli zabezpečené odstupy 2 m. Zmena
prezenčnej metódy štúdia na dištančnú v dennej aj externej forme štúdia v 1., 2., 3. stupni sa
uskutoční s využitím platformy Moodle, Microsoft Teams, Cisco WEBEX, Zoom, prípadne
ďalších (vrátane vyznačenia zmeny metódy štúdia v AiS2 a kontroly jej dodržiavania zo strany
dekana príslušnej fakulty).
3. Pedagogickí pracovníci budú zabezpečovať výučbu dištančnou metódou.
4. Výučbu budú zabezpečovať zo svojho pracoviska v čase platného rozvrhu, v rámci svojich
predmetov a študijných programov. Výnimky na základe písomnej žiadosti povoľuje dekan fakulty
alebo vedúci pracovníci ostatných súčastí KU.
5. Zmena prezenčného vzdelávania na dištančné sa uskutoční aj v rámci Univerzity tretieho veku na
KU.
6. Konzultačné hodiny pre študentov a komunikácia medzi vyučujúcimi a študentmi bude prebiehať
dištančnou metódou (aj s využitím študentských e-mailových adries zriadených v rámci KU).
7. Ďalšie podrobnosti na fakultách môžu určiť dekani dekani fakúlt.
8. Všeobecné podmienky:
Dodržiavanie opatrení Ústredného krízového štábu SR v oblasti dodržania preventívnych hygienických
opatrení ostáva naďalej v platnosti:
1. Vstup do budov a pohyb v nich sú možné (zamestnancom a tretím osobám) len v rúškach, prípadne inak
prekrytými hornými dýchacími cestami a po dezinfekcii rúk. Je potrebné zabezpečiť zvýšenú mieru
dezinfekcie priestorov vo všetkých zariadeniach a budovách KU.
2. Zamestnanci a prípadní návštevníci sú povinní pri pohybe na pracovisku dodržiavať všetky opatrenia
Hlavného hygienika

SR (nosenia rúška, dezinfekciu rúk, resp. nosenie rukavíc, dodržiavanie 2

metrových odstupov, v priestoroch KU (napr. Univerzitná knižnica...) sa môže pohybovať viac
návštevníkov - 1 návštevník na 15 m2).
3. Dekani fakúlt a vedúci pracovníci pracovísk KU, okrem všeobecne platných zásad dodržiavania
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hygienických predpisov a odporúčaní, určia pracovný režim zamestnancov s ohľadom na ochranu ich
zdravia.
4. Rušia resp. obmedzujú sa hromadné podujatia na akademickej pôde Katolíckej univerzity, do doby
určenej Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), s cieľom predchádzania šírenia
vírusu resp. organizovať hromadné podujatia akademickej obce s maximálnym počtom 6 ľudí.
5. Zamestnanci sú povinní pri vzniku alebo podozrení na vznik akútneho respiračného ochorenia zostať
v domácej izolácií, ako určil ÚVZ SR (nesmú nastúpiť do práce a zamestnanci oznámia túto skutočnosť
svojmu nadriadenému).
6.V súlade s hygienickými opatreniami je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie na pracoviskách
a v budovách.
Týmto sa dopĺňa a upravuje Opatrenie rektora KU O – 1/2020 zo dňa 27.8.2020 (CZ 2351/2020 RE)
Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky v rámci Katolíckej univerzity v
Ružomberku (KU) pre akademický rok 2020/2021 v súčasnej pandemickej situácii v SR, smerujúcej
k zníženiu rizika nákazy koronavírusom COVID – 19 a všetky platné príkazy a usmernenia rektora
KU týkajúce sa preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID – 19 ostávajú
v platnosti.
Zdôvodnenie:
Tento príkaz sa vydáva v súlade s opatreniami prijatými Ústredným krízovým štábom SR a v jeho
nadväznosti vládou SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradom verejného
zdravotníctva SR ( hlavný hygienik SR).
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