
 
Vážení zamestnanci,  
milé kolegyne, kolegovia, 
  
posielame Vám zosumarizované informácie ohľadom diania na fakulte v posledných dňoch.  
  
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 koordinačný tím (PMaKT).  
  
V utorok 22.9.2020, bola ako výsledok pondelňajšieho testovania, identifikovaná prítomnosť ochorenia 

COVID-19 u ďalších 5 študentov (2 študenti 6. ročníka VL, 1 študent 3. ročníka VL, 1 študent 2. ročníka 

VL, 1 študent 5. ročníka ZL). Z tohto dôvodu RÚVZ v Martine prostredníctvom regionálneho hygienika 

rozhodol o nariadení karantény vo Vysokoškolskom internáte JLF UK (VI) na ul. L. Novomeského 

v Martine a zároveň o okamžitom prerušení klinickej výučby a stiahnutí študentov z priestorov UNM. 

V priebehu niekoľkých ďalších náročných hodín a  rokovaní sme pracoviskám zaslali základnú 

informáciu o prerušení prezenčnej výučby a začatí online výučby. RÚVZ rozhodol, že prerušenie 

prezenčnej výučby sa týka všetkých študijných programov uskutočňovaných v 1. a 2. stupni, vrátane 

výučby v jazyku anglickom. V tejto súvislosti Vás žiadame o plynulý prechod na dištančné formy 

výučby, a to do odvolania. Upozorňujeme na to, že kapacita fakultných zamestnancov (predovšetkým z 

ÚIT), ktorí poskytujú technickú podporu pri dištančnej výučbe je limitovaná. Preto nie je možné od nich 

vyžadovať kontinuálnu prítomnosť pri vedení online výučby alebo pri osobnom zaškolení. Odporúčame 

na každom pracovisku vyčleniť jednu zodpovednú osobu, ktorá bude pomáhať ostatným kolegom 

a v prípade potreby komunikovať s ÚIT. Všetky potrebné informácie o online výučbe je možné nájsť na 

fakultnej stránke. 
  
V súvislosti s nariadením karantény vo VI je dôležité zdôrazniť, že pri vážnej epidemiologickej situácii, 

ju môže RÚVZ vyhlásiť bezodkladne ústne a úplne.  
  
V stredu 23.9.2020 dopoludnia zasadal PMaKT, ktorý okrem iného na základe výsledkov dotazníkov 

získaných od študentov vyhodnotil situáciu. Stanovil postup plošného testovania študentov, pričom už 

v stredu 23.9. popoludní sa odobrali vzorky od ďalších 195 študentov, ktoré sa okamžite spracovávali. 

V tejto chvíli výsledky vyšetrení ešte nie sú k dispozícii. PMaKT vytipoval skupinu študentov, ktorí 

majú byť testovaní ako prví – majú iné základné ochorenia, resp. sú najmenej rizikoví, aby mohli opustiť 

priestory VI a pokračovať v domácej karanténe.  
  
Zároveň si Vás dovoľujem upozorniť, aby ste v prípade prejavu príznakov ochorenia COVID-19 

(zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej 

infekcie dýchacích ciest), ihneď kontaktovali telefonicky svojho všeobecného lekára. V prípade, ak 

pociťujete niektorý z uvedených príznakov, je zakázané vstupovať do priestorov JLF UK v Martine.  
  
Prešetrovanie kontaktov s pozitívne testovanými osobami a stanovenie postupu pre priame kontakty 
je v kompetencii RÚVZ, ktorý informácie o priamych kontaktoch dôsledne vyhodnocuje a príslušné 

osoby v prípade potreby informuje o ďalšom postupe zaslaním SMS správy.  
  
Zároveň prosíme, aby ste akúkoľvek informáciu o uvedenej situácii voči médiám prenechali na 

kompetentné osoby z UK a JLF UK.  
  
Ďakujem za pochopenie, spoluprácu a súčinnosť. 
  
  
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 
dekanka JLF UK 
  


