
 

 

Rozhodnutia Permanentného monitorovacieho a koordinačného tímu JLF UK 

prijímané na základe priebežného hodnotenia epidemiologickej situácie  

 

23.9.2020 

PMaKT: 

➢ na základe vyhodnotenia dotazníkov získaných od študentov, stanovil postup plošného 

testovania, pričom ako prvú vytipoval skupinu študentov, ktorí majú iné základné 

ochorenia, resp. sú najmenej rizikoví, aby mohli opustiť priestory VIaJ a pokračovať 

v domácej karanténe 

➢ odporúča zaslať informáciu zamestnancom o sledovaní svojho zdravotného stavu a v 

prípade prejavov príznakov ochorenia COVID-19, kontaktovať všeobecného lekára 

a zakázať vstup do priestorov JLF UK  

➢ odporúča dekanke JLF UK zrušiť s okamžitou platnosťou všetky hromadné podujatia, 

ktoré sa mali konať v priestoroch JLF UK 

➢ odporúča RÚVZ opakovane preveriť úzke kontakty pozitívne testovaných osôb so 

zamestnancami JLF UK 

➢ odporúča umožniť vstup študentov v jazyku anglickom do priestorov študovní v budove 

AIC s podmienkou merania teploty a obmedzenia prevádzky študovne len v rámci 

otváracích hodín AKAS 

➢ odporúča financovať nákupy na dovybavenie pracovísk technikou, ktorá umožní 

realizovať dištančnú formu výučby (webkamery a mikrofóny) z osobitne vyčlenených 

prostriedkov JLF UK 

➢ odporúča, aby akékoľvek informácie o epidemiologickej situácii na JLF UK voči 

médiám podávali výlučne kompetentné osoby z UK a JLF UK. 

 

25.9.2020 

PMaKT: 

➢ odporúča zabezpečiť nákup 200 ks antigénových rýchlotestov 

➢ odporúča umožniť testovanie na JLF UK aj tých študentov z iných miest, ktorí neboli 

ubytovaní vo vysokoškolskom internáte, ale boli v kontakte s ostatnými študentmi 

počas výučby 

➢ odporúča, aby štátne autority a UK v Bratislave pri rozhodovaní o zavedení výlučne 

dištančnej formy výučby brali do úvahy špecifiká lekárskych fakúlt, a aby prezenčnú 

formu absolvovali študenti 6. a 3 ročníka VL pri dodržiavaní osobitných hygienických 

a protiepidemických nariadení  (vrátane pretestovávania) 

➢ odporúča zverejniť inštrukciu pre dotknuté osoby JLF UK, ktorá sa týka karantény 

a izolácie 

 



 

 

27.9.2020 

PMaKT: 

➢ odporúča dôsledne pokračovať v preubytovaní pozitívne testovaných študentov 

ubytovaných vo VI na jedno osobitne vyčlenené poschodie  

➢ manažment odubytovávania študentov z VI (z dôvodu zabezpečenia následného 

opakovaného testovania) nastaviť na 28.9.2020 do 12:00 hod. a opakované testovanie 

vykonať: 

o  negatívne testovaní ubytovaní študenti v piatok 2.10.2020 

o  pozitívne testovaní ubytovaní študenti v pondelok 5.10.2020 

➢ RUVZ odporúča študentom, aby neodchádzali z priestorov VI do domácej izolácie, 

resp. karantény, ale tieto ukončili vo VI 

➢ odporúča urgentne vypracovať a priebežne aktualizovať prehľady študentov, ktorí odišli 

z VI do domácej karantény/izolácie 

➢ zriadiť osobitnú e-mailovú schránku jlf.korona@uniba.sk, kde budú študenti 

a zamestnanci zasielať otázky týkajúce sa COVID-19, na ktoré budú priebežne 

odpovedať určení zamestnanci z Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK 

➢ odporúča zrušiť vydávanie obedov pre zamestnancov JLF UK s účinnosťou od 

28.9.2020 

➢ nariaďuje zabezpečiť pranie bielizne výlučne u dodávateľov, ktorí majú povolenie na 

pranie infekčnej bielizne 

 

28.9.2020 

PMaKT: 

➢ v zmysle usmernenia hlavného hygienika č. 7, bod 6.3 odporúča, aby zdravotnícki 

pracovníci pri lôžku, ktorým zamestnávateľ nariadil výkon práce, mohli opustiť 

priestory Vysokoškolského internátu aj počas karantény, 

➢ berie na vedomie príkaz rektora č. 15/2020 a v nadväznosti na:  

o čl. 1 bod. 1 na JLF UK realizovať dištančnú výučbu aj od 5.10.2020, 

o čl. 2 bod 3 pripraviť dodatky k zmluvám o ukončení ubytovania na VI 

v prípade ak sa študenti rozhodnú opustiť VI do 5.10.2020 

➢ odporúča vyzvať študentov na dobrovoľnícku činnosť v UNM, ktorá sa im započíta do 

praxe a bude vykonávaná za úhradu z prostriedkov MZ SR 

➢ odporúča manažment ubytovania študentov vykonávať tak, aby boli osobitne vyčlenené 

poschodia pre študentov 6. ročníka VL, študentov 6. ročníka ZL a študentov NŠP  

➢ odporúča vykonávať dôslednú dezinfekciu izieb a priestorov na VI priebežne a osobitne 

po ukončení karantény dňa 5.10.2020 

mailto:jlf.korona@uniba.sk


 

 

➢ odporúča obnoviť dovoz stravy zamestnancom JLF UK do výdajne na Dekanáte po 

ukončení karantény, t.j. od 6.10.2020 

 

30.9.2020 

PMaKT: 

➢ berie na vedomie, že počet študentov ubytovaných vo VI bol k 29.9.2020 nasledovný: 

o  ul. L. Novomeského – 41, z toho 11 pozitívne testovaných a 30 negatívne 

testovaných 

o  ul. Hviezdoslavova – 43 negatívne testovaných 

a všetci ubytovaní študenti absolvujú opakované testy v zmysle záverov PMaKT zo dňa 

27.9.2020 

➢ odporúča realizovať vyšetrenie odobratých vzoriek metódou PCR  

➢ odporúča súčasne validovať antigénový test, aby bol k dispozícii pre ďalšie testovanie 

➢ berie na vedomie informáciu o priamych kontaktoch vyučujúcich s pozitívne 

testovanými študentmi a odporúča organizovať testovanie zamestnancov od 1.10.2020 

 

2.10.2020 

PMaKT: 

➢ berie na vedomie výsledok testovania z 1.10.2020, v rámci ktorého boli identifikované  

2 pozitívne osoby – jeden zamestnanec a jeden doktorand 

➢ odporúča urýchlene spracovať zoznam úzkych kontaktov pozitívne testovaných osôb  

za 10 predchádzajúcich dní, obratom ho zaslať na RUVZ a testovanie priamych 

kontaktov uskutočniť 6.10.2020 

➢ odporúča, aby študenti, ktorých výsledok opakovaného testu bol negatívny, mohli 

opustiť VI aj počas nariadenej karantény 

➢ odporúča zahraničným študentom ubytovaným vo VI odchod domov bez opakovaného 

testovania až po ukončení karantény, t.j. od 6.10.2020 

➢ odporúča umožniť vstup študentom do študovne v budove AIC po ukončení karantény 

len počas prevádzkovej doby zamestnancov AKAS 

➢ odporúča Vedeniu UK v období nariadenej dištančnej formy výučby na UK neprijímať 

zahraničných študentov v rámci programu ERASMUS+; výnimočne takýchto 

študentov po príchode na JLF UK umiestniť do karantény až do obdobia negatívneho 

výsledku testu  

➢ berie na vedomie informáciu regionálneho hygienika, že osoby, ktoré sú identifikované 

ako priame úzke kontakty s pozitívne testovanými študentami/zamestnancami sú 



 

 

povinné absolvovať test; v prípade ak povinnosť nesplnia, považuje sa to za správny 

delikt 

➢ berie na vedomie súhlas regionálneho hygienika s uskutočnením Vedeckej rady JLF UK 

v pôvodnom plánovanom termíne (v nadväznosti na výnimku podľa Opatrenia Úradu 

verejného zdravotníctva č. OLP/7845/2020) aj s počtom účastníkov nad 50 osôb 

 

5.10.2020 

PMaKT: 

➢ berie na vedomie výsledok testovania z 2.10.2020, v rámci ktorého boli pozitívne 

identifikovaní  

o  2 študenti 

o  1 doktorand JLF UK 

o  1 zamestnanec JLF UK 

o  6 zamestnancov UNM 

➢ odporúča urýchlene skompletizovať informácie o mieste ubytovania a dátume odchodu 

z ubytovacieho zariadenia, pričom od tohto dátumu sa následne určí, resp. predĺži 

karanténa; vzhľadom k uvedenému nie je možné zatiaľ: 

o  ubytovávať študentov, ktorí mali záujem sa ubytovať už od 5.10.2020 

o  variť ani dovážať stravu do výdajne na Dekanáte 

o  meniť nastavenie prístupov do budov JLF UK 

➢ berie na vedomie stav pozitívne ubytovaných osôb na internátoch k 5.10.2020 (ul. L. 

Novomeského – 11 a ul. P. O. Hviezdoslava – 2) 

➢ neodporúča vzhľadom k vývoju v počte pozitívne identifikovaných osôb uskutočňovať 

voľnočasové aktivity, vrátane náboženských obradov v priestoroch VI 

➢ odporúča zamestnancom študijného oddelenia, ktorí neboli v úzkom kontakte 

s pozitívne testovanou osobou, zostať v domácej samoizolácii po dobu 10 dní, t.j. do 

12.10.2020 vrátane 

➢ berie na vedomie požiadavku vedúceho Kancelárie rektora UK o zabezpečovaní zberu 

údajov o potvrdených prípadoch a o podozrivých prípadoch 1x týždenne osobitne za 

fakultu a osobitne za VI (pre potreby MŠVVaŠ SR) 

 

7.10.2020 

PMaKT: 

➢ berie na vedomie informáciu o dátume odchodu pozitívne testovaného študenta z odberu 

dňa 2.10.2020 z VI na ul. Novomeského (21.9.2020), na základe uvedeného nie je 
potrebné karanténu nariadenú na obidva VI predlžovať a karanténa končí 5.10.2020 



 

 

➢ berie na vedomie výsledok testovania študentov a zamestnancov JLF UK z 5.10.2020 
a počet pozitívne testovaných osôb ubytovaných vo VI (ul. L. Novomeského 2 osoby - 
študenti, na ul. P. O. Hviezdoslava 3 osoby – 1 zahraničný študent, 2 zamestnanci UNM) 

➢ berie na vedomie informáciu, že MZ SR zaradilo Jesseniovu lekársku fakultu v Martine, 
Univerzity Komenského v Bratislave do zoznamu laboratórií, ktoré spĺňajú kritériá a sú 
oprávnené robiť vyšetrenia na ochorenie COVID-19 SARS-CoV-2.  V zozname je 20 
laboratórií, ktoré spĺňajú kritériá odborného usmernenia MZ SR, link: 

https://www.health.gov.sk/?covid-19-laboratoria 

➢ berie na vedomie informáciu o správnom nakladaní so vzniknutým odpadom, ktorý sa 
spracúva a likviduje v súlade s platnými predpismi a prevádzkovým poriadkom 
jednotlivých pracovísk 

➢ odporúča po ukončení karantény na VI vypracovať prehľad o aktuálnom počte 
ubytovaných študentov v obidvoch ubytovacích zariadeniach  

➢ odporúča vedeniu VI zaslať informáciu ubytovaným študentom o aktuálnom režime 
a nariadeniach – osobitne upozorniť na dodržiavania zákazu návštev, vrátane stretávania 

sa ubytovaných osôb medzi izbami a konania akýchkoľvek zábavných skupinových 
podujatí    

 

9.10.2020 

PMaKT: 

➢ berie na vedomie informáciu o výsledku testovania z predchádzajúcich dvoch dní, 

vrátane informácie o možnostiach zúčastniť sa odberu biologického materiálu aj pre 

cudzie subjekty, čo využila Martinská teplárenská, a.s. a Mestský úrad Martin 

➢ berie na vedomie informáciu riaditeľky VI, že tento týždeň využilo možnosť odhlásenia 

sa dočasne alebo natrvalo z ubytovania celkom 254 ubytovaných; na VI ul. L. 

Novomeského nie je k dnešnému dňu ubytovaný žiadny pozitívne testovaný študent a 

na ul. P.O.Hviezdoslava sú ubytované 3 pozitívne testované osoby 

➢ odporúča v prípade zahraničných študentov prijímaných na UK v rámci programu 

ERASMUS+ uplatňovať závery z 2.10.2020, vrátane odobratia vzoriek na protilátky 

(sérológia) 

➢ berie na vedomie informáciu o konaní doplňujúcich skúšok zahraničných uchádzačov 

o povolanie lekár a zubný lekár (teoretická aj praktická časť), ktoré sa majú konať na 

JLF UK od 12.10.2020, za dodržania platných hygienických a protiepidemických 

opatrení  

➢ odporúča vyčleniť priestory Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK na prízemí č. 

miestnosti A 1.12 budovy BioMedu, Malá Hora 4C, Martin na odber biologického 

materiálu a zaslať žiadosť o odsúhlasenie regionálnemu hygienikovi 

➢ berie na vedomie informáciu o odberoch biologického materiálu, ktoré realizuje UNM 

➢ odporúča zamestnancom Študijného oddelenia JLF UK ukončiť domácu izoláciu 

11.10.2020 

https://www.health.gov.sk/?covid-19-laboratoria


 

 

➢ odporúča študentom JLF UK – dobrovoľníkom, ktorí mali záujem pomôcť dohľadávať 

kontakty pozitívnych osôb, zaslať e-mail z MZ SR o voľných miestach na miestne 

príslušných RUVZ SR; RUVZ so sídlom v Martine má t.č. všetky miesta obsadené 

➢ odporúča uplatňovať aj v rámci UK individuálny prístup pri rozhodovaní o zavedení 

prezenčnej/dištančnej výučby tak, aby aspoň niektorá skupina/ročník mohli absolvovať 

prezenčnú formu; neaplikovať dištančnú formu celoplošne na všetky študijné programy 

a ročníky štúdia 

 

13.10.2020 

PMaKT: 

➢ berie na vedomie informáciu o výsledku testovania z prechádzajúcich dvoch dní, 

vrátane informácie, že sa uskutočnil odber biologického materiálu, resp. testovanie aj 

pre potreby RUVZ Martin a individuálnych záujemcov; žiadny z testovaných 

zamestnancov a študentov JLF UK nemal pozitívny test 

➢ berie na vedomie manažment odberov biologického materiálu pre osoby z regiónu 

Orava (soboty) a uchádzačov o absolvovanie doplňujúcich skúšok zo zahraničia (streda 

14.10.2020) 

➢ odporúča informovať študentov v jazyku anglickom o kontaktných adresách 

všeobecných lekárov pre dospelých, ktorí budú zahraničným študentom poskytovať 

lekársku starostlivosť počas ich pobytu v SR 

➢ berie na vedomie informáciu o počte študentov, ktorí sa neodhlásili z ubytovania vo VI, 

ktorý je k dnešnému dňu 250 

➢ berie na vedomie informácie riaditeľky VI o spôsoboch komunikácie s ubytovanými 

študentmi (webová stránka, e-mail, sociálne siete cez zástupcov ročníkov)  

➢ berie na vedomie informáciu dekanky, že študenti JLF UK sú zapojení do intervenčných 

tímov pre potreby MZ SR v rôznych regiónoch SR 

➢ odporúča na deň konania ústnej formy doplňujúcich skúšok pre zahraničných 

uchádzačov vo štvrtok 15.10.2020 umožniť vstup do budovy Dekanátu všetkým 

osobám v čase od 7:45 do 17:00 hod. 

➢ berie na vedomie informáciu o nevhodnosti priestorov pôvodne určených na odber 

biologického materiálu v zimných mesiacoch (miestnosť č. A 1.12 budovy BioMedu, 

Malá Hora 4C, Martin) a odporúča prenajať špeciálny kontajner 

➢ odporúča s ohľadom na opatrenia platné v súčasnosti, uskutočniť pri dodržaní 

príslušných hygienických a protiepidemických opatrení zasadnutie Vedeckej rady JLF 

UK dňa 14.10.2020 a výberové konania na obsadenie funkcií a pracovných miest dňa 

19.10.2020 

➢ odporúča naďalej realizovať výdaj stravy zamestnancom prostredníctvom študentskej 

jedálne JLF UK ako zariadenia spoločného stravovania v súlade s aktuálnymi 

opatreniami UVZ SR 



 

 

 

16.10.2020 

PMaKT: 

➢ berie na vedomie počet študentov, ktorí sú aktuálne ubytovaní vo VI – 230, pričom 120 

študentov je doma, 29 študentov sa nepodarilo skontaktovať a 81 študentov je 

ubytovaných (ul. L. Novomeského – 50 a ul. P.O.Hviezdoslava – 31) 

➢ berie na vedomie prehľad o celkovom počte všetkých potvrdených aktívnych prípadov 

ochorenia COVID-19 na JLF UK za týždeň od 9.10. – 16.10.2020 (2 prípady, z toho 1 

akademický zamestnanec a 1 študent) 

➢ berie na vedomie situáciu v koordinácii dobrovoľníkov z radov študentov  

➢ berie na vedomie výsledok testovania na ochorenie COVID-19 účastníkov doplňujúcich 

skúšok pre povolanie lekár a zubný lekár (jeden účastník mal pozitívny výsledok testu 

a na ústnu praktickú skúšku príde v náhradnom termíne) 

➢ odporúča v záujme skvalitnenia dištančnej formy výučby zakúpiť špeciálne prevodníky 

na pripojenie externých zariadení; pri online prenosoch je zároveň nevyhnutné  

zabezpečovať ochranu osobných údajov (GDPR) 

➢ odporúča zaslať informáciu zamestnancom o aktuálne platných opatreniach UVZ SR  

 

20.10.2020 

PMaKT: 

➢ berie na vedomie výsledky testovania zamestnancov JLF UK, ktorí boli v kontakte 

s pozitívne testovanou osobou – všetci zamestnanci mali negatívny výsledok 

➢ berie na vedomie aktuálny počet študentov fyzicky prítomných vo VI, ktorý je 

k dnešnému dňu 89 (52 na ul. L. Novomeského, 37 na ul. P.O.Hviezdoslava) 

a informáciu, že 23.10.2020 končí karanténa poslednému pozitívne testovanému 

študentovi ubytovanému vo VI 

➢ podporuje rozhodnutie Vedenia JLF UK predĺžiť otváracie hodiny študovne v AIC do 

20:00 hod v pracovných dňoch pri dodržaní aktuálnych opatrení UVZ SR (1 osoba á 15 

m2) 

➢ berie na vedomie informácie študentov a zamestnancov o pozitívnom výsledku testu za 

obdobie od posledného zasadnutia PMaKT (2 študenti a 1 zamestnanec) 

➢ berie na vedomie informáciu o dodaní a umiestnení kontajnera na odber biologického 

materiálu a distribuovaní ochranných štítov pre zamestnancov 

 

 

27.10.2020 



 

 

PMaKT: 

➢ berie na vedomie výsledok testovania z predchádzajúcich dní v rámci ktorého boli 

identifikované dve pozitívne testované osoby (1 zamestnanec Oddelenia prevádzky a 1 

zamestnanec CEVEDu) a odporúča zaslať zamestnancom JLF UK opakovane výzvu 

o povinnosti hlásiť pozitívny výsledok testu zamestnávateľovi prostredníctvom 

Referátu personálnej práce 

➢ berie na vedomie aktuálny počet študentov fyzicky prítomných vo VI, ktorý je 

k dnešnému dňu 68 (27 na ul. L. Novomeského, 41 na ul. P.O.Hviezdoslava) 

➢ berie na vedomie rozhodnutie regionálneho hygienika o zatvorení prevádzky 

Študentskej jedálne JLF UK na 10 dní od posledného kontaktu zamestnancov 

s pozitívnou osobou, t.j. do 31.10.2020 

➢ berie na vedomie informáciu Vedenia o záujme fakulty zúčastniť sa aktívne na 

celoplošnom testovaní v dňoch 31.10. a 1.11.2020 a vykonať ho prioritne pre 

zamestnancov a študentov JLF UK ubytovaných vo VI; v tejto súvislosti odporúča: 

o  minimalizovať objednávky na PCR testy pre individuálnych záujemcov 

v piatok 30.10. 2020 

o  zaslať výzvu vedúcim pracovísk JLF UK, aby spracovali a zaslali zoznam 

zamestnancov (vrátane ich rodinných príslušníkov), ktorí majú záujem zúčastniť 

sa  celoplošného testovania na JLF UK, a to elektronicky na adresu 

janka.trimajova@uniba.sk v termíne do 29.10.2020 do 12:00 hod.  

o  zaslať výzvu zamestnancom a študentom JLF UK, aby sa prihlásili ako  

dobrovoľníci pri odbere, vyšetrovaní a spracovaní vzoriek a tiež pri 

administratívnych činnostiach v rámci celoplošného testovania na JLF UK 

elektronicky na adresu janka.trimajova@uniba.sk v termíne do 29.10.2020 do 

12:00 hod. 

➢ berie na vedomie požiadavku MO SR zriadiť v priestoroch parkovísk pod BioMedom 

štyri odberné miesta na celoplošné testovanie, pričom dve odberné miesta majú byť 

vyčlenené pre potreby Mestského úradu Martin a dve odberné miesta pre zamestnancov 

a študentov JLF UK; odporúča zriadiť pre zamestnancov fakulty a ich rodinných 

príslušníkov osobitný prístup cez areál Štefánikovho ústavu 

 

29.10.2020 

PMaKT: 

➢ berie na vedomie uznesenie vlády SR č. 693 z 28.10.2020 v zmysle ktorého vedenie 
fakulty odporučilo zriadiť odberné miesta pre zamestnancov a rodinných príslušníkov 

➢ berie na vedomie počet záujemcov (zamestnancov, blízkych rodinných príslušníkov, 
študentov JLF UK), ktorý bol ku dňu zasadnutia PMaKT cca 840 a počet prihlásených 
dobrovoľníkov do odberových tímov na všetky pozície, ktorý bol cca 25 
PMaKT odporúča: 

➢ vyslovovať súhlas s pracovnými cestami zamestnancov JLF UK, nakoľko pracovná 
cesta sa považuje za výkon práce súvisiaci s hlavnou pracovnou činnosťou, s 
podmienkou dodržania platných nariadení týkajúcich sa obmedzenia pohybu a pobytu 
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➢ obnoviť prevádzku študentskej jedálne po výsledkoch plošného testovania, najskôr dňa 
3.11.2020 

 

 

3.11.2020 

PMaKT: 

➢ zobral na vedomie výsledky PCR testovania zamestnancov a študentov za uplynulé 
obdobie, ktoré boli všetky negatívne  

➢ zhodnotil priebeh celoplošného testovania na pôde JLF UK a skonštatoval výbornú 
spoluprácu všetkých zložiek (ozbrojené sily, polícia, hasiči, mesto Martin a fakulta) a 

skonštatoval, že jeden zamestnanec mal pozitívny antigénový test; blízke kontakty neboli 
zistené, pričom spolupracovníci z uvedeného pracoviska zostali v domácej karanténe do 
pretestovania PCR testami 4.11.2020; ďalší postup bude koordinovaný podľa situácie v 
spolupráci s RÚVZ 

➢ zobral na vedomie počet ubytovaných vo VI, ktorý sa zvýšil na 72, pričom sa očakáva 
ubytovanie niekoľkých ďalších študentov v súvislosti s vykonávaním dobrovoľníckej 
činnosti v UNM  

➢ zobral na vedomie informáciu o prítomnosti jednej COVID+ osoby (nejde o študenta ani 

zamestnanca JLF) vo VI na Hviezdoslavovej ulici  
➢ skonštatoval, že na budovách fakulty bol v súlade s platnou legislatívou umiestnený 

oznam o zákaze vstupu osôb bez platnej výnimky, ktoré sa nepreukážu negatívnym 
COVID testom  

➢ zobral na vedomie obnovenie činnosti Študentskej jedálne od 3.11.2020 (vrátane) 
 
19.11.2020 

 

PMaKT: 

➢ berie na vedomie informáciu o výsledkoch testovania za predchádzajúce obdobie, t.č. má 

JLF UK identifikovaného len jedného študenta s pozitívnym výsledkom (neubytovaného 

vo VI) 

➢ berie na vedomie aktuálny počet študentov fyzicky prítomných vo VI, ktorý je 

k dnešnému dňu 112 (79 na ul. L. Novomeského, 33 na ul. P.O.Hviezdoslava), celkový 

počet študentov, ktorí majú podpísané ubytovacie zmluvy je 206, tzn. že 94 študentov je 

t.č. doma 

➢ odporúča Vedeniu VI umožniť vstup ubytovaných študentov do posilňovne 

s podmienkou obmedzenia max. počtu cvičiacich na 1 osobu a dôsledného dodržiavania 

hygienických opatrení (dezinfekcia náradia a zariadení po každom cvičencovi) 

 

27.11.2020 

PMaKT: 

➢ berie na vedomie informáciu o výsledkoch testovania za predchádzajúce obdobie, t.č. 

nemá JLF UK identifikovanú žiadnu osobu s pozitívnym výsledkom; záujem o PCR 

testy sa znižuje a zvyšuje sa počet záujemcov o vykonanie antigénových testov 

➢ berie na vedomie aktuálny počet študentov fyzicky prítomných vo VI, ktorý je 

k dnešnému dňu 104 (68 na ul. L. Novomeského, 36 na ul. P.O.Hviezdoslava), celkový 



 

 

počet študentov, ktorí majú podpísané ubytovacie zmluvy je 207, tzn. že 103 študentov 

je t.č. doma 

➢ berie na vedomie nové vyhlášky UVZ SR č. 26 a 27 zo dňa 24.11.2020 

➢ berie na vedomie informáciu o žiadosti adresovanej ministrovi zdravotníctva SR 

ohľadom prefinancovania nákladov JLF UK, ktoré súviseli s vykonaním rozborov 

vzoriek biologického materiálu pre potreby RUVZ 

 


