
Vážení a milí študenti, 
 

v prvom rade Vám chcem poďakovať za pochopenie a trpezlivosť v situácii, ktorú 

nezavinili ani zamestnanci JLF UK, ani jej Vedenie. 
 

Napriek tomu od momentu, kedy sa zistila prítomnosť koronavírusu na našej 

akademickej pôde robíme nepretržite kroky, aby sme ako fakulta túto situáciu 
dôstojne zvládli. V priebehu niekoľkých hodín sme sa vďaka intenzívnej spolupráci 

s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Martine vysporiadali 

s karanténou na internáte, ktorú RÚVZ vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú 
situáciu prostredníctvom regionálneho hygienika vydal najskôr ústne a následne 

písomne ako Rozhodnutie č. OE2020/03197 zo dňa 22.9.2020 o nariadení 

karanténnych opatrení.  
 

Stiahli sme študentov z klinických pracovísk, uzatvorili fakultu pred verejnosťou, 

prerušili prezenčnú výučbu a postupne prechádzame do online priestoru. Vysporiadali 
sme sa s pozornosťou médií, so zabezpečením testovania Vašou vlastnou fakultou, 

ktorá to robí nad rámec bežných povinností, a so zodpovedaním všetkých otázok 

Vašich právnikov, rodičov, partnerov a priateľov telefonicky alebo písomne.  
 

Veľká vďaka patrí zástupcom jednotlivých ročníkov, študentskej samospráve a MKM, 

ktorí rýchlo a zodpovedne informujú študentov o aktuálnej situácii a pomáhajú pri 

zabezpečovaní opatrení. 
 

V pondelok 21.9.2020 Vedenie fakulty prijalo dva dokumenty: Manuál pre študentov 

a pracoviská JLF UK v Martine o postupoch v súvislosti s pandémiou  ochorenia 
COVID-19 a ALERT (výstražný) systém po dobu trvania pandémie COVID-19 pre JLF 

UK. Súčasťou bolo aj rozhodnutie zriadiť Permanentný monitorovací a krízový tím, 

ktorý zasadal dnes v doobedňajších hodinách a okrem iného sa zaoberal analýzou 
získaných epidemiologických údajov a ďalším postupom.  

 

V tejto súvislosti Vám chcem poďakovať za spoluprácu pri vyplnení dotazníka, 
nakoľko údaje z neho pomôžu rýchlemu šetreniu a zmapovaniu situácie. To, čo Vás 

zaujíma najviac, je dĺžka karantény a otázka jej nutnosti absolvovať ju na internáte. 

Nakoľko je v našom záujme, aby študenti mohli podľa možnosti tráviť karanténu 
doma, fakulta okamžite pristúpila k doplneniu potrebného vybavenia pre realizáciu 

testov na prítomnosť koronavírusu. Zber biologického materiálu od prvých približne 

200 študentov prebehol dnes popoludní.  
 

Na základe rozhodnutia odborníkov z oblasti epidemiológie uprednostnení boli 

študenti s existujúcim iným základným ochorením a menej rizikoví študenti tak, aby 

mohli opustiť VI a pokračovať v karanténe doma. Je potrebné, aby sa študenti 
„prepustení“ do domácej karantény z internátu presunuli na miesto trvalého bydliska 

osobným automobilom a dodržiavali pri tom potrebné nariadenia RÚVZ. Ostatní 

študenti budú testovaní postupne v priebehu nasledujúcich 2-3 dní. Informácia 
o zmene miesta karantény bude študentom zaslaná prostredníctvom RÚVZ. 

 

Nariadená dĺžka karantény je 14 dní. Informácia o výsledku testu a dátume 
ukončenia karantény bude každému študentovi takisto zaslaná v sms správe RÚVZ. 

Verím, že aj vďaka Vašej spolupráci, disciplíne, trpezlivosti a pozitívnemu prístupu sa 

nám situáciu podarí zvládnuť tak, aby sme vo výučbe pokračovali nielen dištančne, 
ale aby sme Vás – študentov mohli opäť stretávať na ústavoch, klinikách a ďalších 

pracoviskách fakulty. 

 



S pozdravom,  
 

 

Andrea Čalkovská 
Dekanka 

 

 
V Martine 23.9.2020 


