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Rozhodnutie organizovať, resp. neorganizovať promócie absolventov je v kompetencii dekana 

príslušnej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej KU).  

Organizačné zabezpečenie promócií absolventov na fakultách KU v akademickom roku 

2020/2021 sa riadia tzv. COVID semaforom pre kultúrne podujatia (dostupný na: 

https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2021/05/Semafor_Kultura_12.05.2021.pdf). 

V III. a IV. stupni varovania je organizovanie slávnostnej promócie zakázané.  

Pri vstupe do priestorov, kde sa bude konať slávnostná promócia, je nutné zabezpečiť oznam: 

„Počas celej doby trvania podujatia je nutné nosiť prekrytie dýchacích ciest (rúško alebo 

respirátor v zmysle aktuálne platného nariadenia ÚVZ). V prípade vzniku akútneho 

respiračného ochorenia (s príznakmi ako napr. kašeľ, horúčka, nádcha, sťažené dýchanie) je 

osoba povinná zostať v domácej izolácii. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho 

respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára 

a opustiť miesto podujatia. Rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby 

s chronickým ochorením, srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby 

s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných 

osôb. Podávanie rúk je zakázané.“ Súčasťou oznamu je aj informácia o maximálnom možnom 

počte návštevníkov.  

Na všetky vstupy do priestorov je nutné viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať 

hygienické opatrenia.  

Pri vstupe v mieste podujatia je nutné zabezpečiť dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. 

iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk. 

Slávnostná promócia je organizovaná ako podujatie len na sedenie s naplnením 50% kapacity 

priestoru, v ktorom sa promócia koná.  Preto je nevyhnutné skupiny absolventov na promócie 

plánovať tak, aby uvedená zásada bola dodržaná. Sedenie obecenstva s výnimkou osôb 

žujúcich v jednej domácnosti má byť zabezpečené tak, že medzi obsadenými miestami ostane 

jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je možné v radoch alternovať 

alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade. Pri usádzaní a presune medzi 

jednotlivými priestormi je nutné dodržiavať odstup 2 m.  

Nakoľko organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne 

zúčastnených  na podujatí a je povinný uchovávať telefonický kontakt návštevníkov po dobu 

https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2021/05/Semafor_Kultura_12.05.2021.pdf
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dvoch týždňov od ukončenia podujatia, a to na účely epidemiologického vyšetrovania, je 

potrebné pri vstupe do promočných priestorov (napr. auly) zabezpečiť prezenciu 

zúčastnených formou prezenčných hárkov obsahujúcich meno, priezvisko a telefónne číslo 

každého účastníka. Po uplynutí stanovenej doby uchovávania je prevádzkovateľ povinný 

údaje zničiť. 

Zamestnancom sa odporúča pravidelne vykonávať vlastnú dezinfekciu rúk.  

Testovanie na COVID-19 sa vyžaduje v zmysle aktuálne platného COVID automatu (podľa 

farby okresu, v ktorom sa promócie konajú). 

Organizátor je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do 

priestorov konania podujatia (nie však formou prievanu) a odvod opotrebovaného vzduchu 

von zo všetkých priestorov, v ktorých prebieha hromadné podujatie, a to priamym vetraním 

a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime núteného vetrania. Organizátorovi sa 

odporúča používať germicidné žiariče, ktoré budú slúžiť na rýchlu dezinfekciu priestorov 

medzi jednotlivými promóciami. Filtračné zariadenia a čističky vzduchu, ktoré organizátor 

použije, musia obsahovať HEPA filter.  

Hygienické zariadenia majú byť vybavené tekutým mydlom s dezinfekčným účinkom alebo 

mydlom s dezinfekčným prostriedkom a papierovými utierkami. V prípade prítomnosti sušiča 

rúk znemožniť jeho používanie a uviesť o tom oznam.  

Priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových plôch a priestorov.  

Vykonávať zvýšenú údržbu talárov a všetkých pomôcok požívaných pri slávnostnej promócii 

(napr. univerzitné alebo fakultné žezlo). Použitie talárov pre absolventov sa neodporúča 

z dôvodu nemožnosti zabezpečiť ich dôslednú dezinfekciu medzi jednotlivými promóciami.  

Občerstvenie v priestoroch konania promócií rektor KU zakazuje.   
Vypracoval: 

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. 

Schválil:  

doc. Ing. Jaroslav DEMKO, CSc., rektor 

 

 

 

 


