
Vážení a milí študenti.  

Verím, že ste si počas letných týždňov oddýchli a načerpali sily do ďalšieho obdobia. Tešila 

som sa na to, že sa vám budem môcť prihovoriť, zrekapitulovať predchádzajúci semester a 

osobne poďakovať za spoluprácu a za to, že sme všetko spolu zvládli. Toto som plánovala na 

slávnostnom otvorení akademického roka 2020/2021. Nakoľko sa však v období do 30.9.2020 

konanie akademických obradov a spoločenských aktivít s hromadnou účasťou neodporúča, 

budeme aj v ďalšom období komunikovať prevažne písomne.  

Všetci určite netrpezlivo očakávate informácie týkajúce sa štúdia, preto som sa pokúsila 

niektoré najdôležitejšie zhrnúť do nasledujúcich riadkov.  

Dnes popoludní zverejnila Kancelária rektora UK Metodické usmernenie pre fakulty a ostatné 

súčasti Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré vychádza z dokumentov ministerstva 

školstva, zverejnených na linku https://www.minedu.sk/vysoke-skoly-a-skolske-domovy/. 

Usmernenie nám umožní pripraviť sa na nový akad. rok tak, aby sme minimalizovali dôsledky 

druhej vlny pandémie na život na fakulte. Postupne budeme pripravovať vlastné, interné 

materiály a  oboznamovať vás s nimi.  

Pokým pre vás pripravíme podrobnejšie usmernenia, zatiaľ aspoň zopár predbežných 

informácií. K zápisu: organizácia zápisov na štúdium je v kompetencii dekanov fakúlt, pričom 

sa odporúča v čo najväčšej miere elektronický bezkontaktný spôsob. Z tohto budeme vychádzať 

a verím, že sa nám zápisy podarí zorganizovať tak, aby sme znížili nutnosť cestovať na 

najnižšiu možnú mieru. Osobitné pravidlá budú platiť pre študentov (bez ohľadu na štátnu 

príslušnosť), ktorí budú prichádzať z rizikových krajín alebo oblastí. Pokiaľ ide 

o zabezpečovanie pedagogického procesu počas zimného semestra, táto oblasť bude 

prerokovaná vo Vedení Univerzity Komenského dňa 3.9.2020, takže na niektoré informácie si 

ešte musíme počkať. Dôležité však je, že organizáciu výučby si budú zabezpečovať fakulty tak, 

aby sa mohli zohľadniť špecifiká jednotlivých študijných programov. Materiál z UK ďalej 

obsahuje usmernenia týkajúce sa prevádzky služieb vrátane stravovacích a ubytovacích, t.j. 

tieto usmernenia aplikujeme na naše vlastné podmienky. Zaujímavosťou je, že univerzita 

plánuje aj zriadenie informačného kanála, telefonickej linky, ktorá bude poskytovať informačný 

servis pre študentov a zamestnancov ohľadom epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-

19 a zároveň spracovávať podnety študentov a zamestnancov týkajúcich sa COVID-19.   

Ale nežijeme len pandémiou. Riešime mnohé veci, o ktorých by som radšej hovorila osobne, 

čo sa snáď niekedy na jeseň podarí. Ide o naozaj „veľké“ projekty, ktoré sa nám podarilo získať; 

o novú nemocnicu, na ktorej stále intenzívne pracujeme a o ktorej sme opakovane rokovali aj 

počas letných mesiacoch na ministerstvách; o účelovú dotáciu ministerstva školstva 100.000,- 

eur na simulačnú výučbu, ktorá nám (hoci s výdatnou spoluúčasťou fakulty) umožní zakúpiť 

nový ultrazvukový simulátor, ktorý poslúži mnohým „generáciám“ študentov a ďalšie 

pozitívne správy...     

Želám Vám v rámci možností prežitie ešte príjemných letných dní. Zároveň vám chcem 

povedať, že sa na vás tešíme a tiež poprosiť o trpezlivosť a pochopenie pri uplatňovaní 

potrebných opatrení.   

Andrea Čalkovská  
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