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v Banskej Bystrici 
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Platné od 11. 9. 2020

Vypracované na základe odporúčaní Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Úradu 

verejného zdravotníctva SR  (ÚVZ SR) a Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ).

Permanentný monitorovací 
a koordinačný orgán

Na základe odporúčaní  MŠVVaŠ SR bol s účinnosťou od 2. 9. 2020 na Eko-
nomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (ďalej už len „EF UMB“) zriadený 
permanentný monitorovací a koordinačný orgán, ktorý tvoria členovia 
Grémia dekana. Náplňou orgánu je sledovanie epidemiologickej situácie 
(priebežné monitorovanie), manažment  (vyhodnocovanie) a návrh 
opatrení, prípadne prijímanie úprav v organizácii AR 2020/2021 
s ohľadom na vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku. 

Hlavné komunikačné kanály, 
prostredníctvom ktorých budú 

zverejňované prijaté 
opatrenia na EF UMB: 

• Web, 
• Sociálne siete, 
• Zamestnanecké a študentské mailové adresy (študenti sú povinní 
používať svoje študentské mailové adresy v tvare login@student.umb.sk 
- v prípade problémov s prihlásením sa do svojho mailu alebo IAM konta 
navštívte web https://helpdesk.umb.sk/).

Všetky aktuálne informácie a opatrenia prijaté na 
EF UMB, vrátane aktuálnej fázy, nájdete na webe 

fakulty v slovenskej verzii  
www.bit.ly/EFUMB_COVID-19_SK 

a anglickej verzii  
www.bit.ly/EFUMB_COVID-19_EN .

Svoje otázky súvisiace s prijatými opatreniami na 
EF UMB môžete písať na covidef@umb.sk .
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Na základe odporúčaní  MŠVVaŠ SR bol s účinnosťou od 2. 9. 2020 na Ekonomickej fakulte UMB 

v Banskej Bystrici (ďalej už len „EF UMB“) zriadený Krízový štáb EF UMB, ktorý tvoria členovia 

Grémia dekana. Náplňou orgánu je sledovanie epidemiologickej situácie (priebežné monitorovanie), 

manažment  (vyhodnocovanie) a návrh opatrení, prípadne prijímanie úprav v organizácii AR 

2020/2021 s ohľadom na vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku. 

  

 

 

• Web,  

• Sociálne siete fakulty,  

• Zamestnanecké a študentské mailové adresy (študenti sú povinní používať svoje študentské 

mailové adresy v tvare login@student.umb.sk - v prípade problémov s prihlásením sa do 

svojho mailu alebo IAM konta navštívte web https://helpdesk.umb.sk/),  

 

Všetky aktuálne informácie a opatrenia prijaté na EF UMB, vrátane aktuálnej fázy, nájdete na webe 

fakulty v slovenskej verzii  www.bit.ly/EFUMB_COVID-19_SK a anglickej verzii  

www.bit.ly/EFUMB_COVID-19_EN. 

Svoje otázky súvisiace s prijatými opatreniami na EF UMB môžete písať na covidef@umb.sk. 

 

 

 

• pri vstupe do priestorov fakulty a počas pobytu v nich (vo všetkých priestoroch)  majú všetky 

osoby povinnosť nosiť rúško,  

• dodržiavať dôslednú hygienu rúk,  

• dezinfikovať si ruky dezinfekčnými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii 

na vrátniciach, chodbách, schodiskách a toaletách, 

• dodržiavať sociálny odstup,  

• na chodbách, v učebniach a v kanceláriách sa nezhromažďovať, 

• dodržiavať ďalšie nariadenia a odporúčania v rámci COVID-19 semaforu 

(zelená fáza, oranžová fáza, červená fáza). 

 

 

 

 

Krízový štáb EF UMB 

Hlavné komunikačné kanály, prostredníctvom ktorých 

budú zverejňované prijaté opatrenia na EF UMB 

Všeobecné  pravidlá pre študentov, zamestnancov, hostí 

a podnikateľské subjekty  v krátkodobom prenájme: 
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V prípade, ak má študent alebo zamestnanec, resp. doktorand  podozrenie na ochorenie COVID-19, 

bol v kontakte s nakazenou osobou, bol kontaktovaný RÚVZ, prípadne sa vrátil z rizikovej krajiny 

alebo rizikovej oblasti (ich zoznam je pravidelne aktualizovaný na stránke 

http://www.uvzsr.sk/index.php) je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Krízový 

štáb EF UMB:    

• zamestnanci, resp. doktorandi informujú Krízový štáb EF UMB mailom na covidef@umb.sk 

a kontaktujú vedúceho svojho pracoviska,  

• študenti budú povinní informovať Krízový štáb EF UMB vyplnením dotazníka dostupného tu:  

www.bit.ly/EFUMB_COVID-19_Formular_Studenti    

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sú do odvolania 

zamestnanci prichádzajúci z rizikových krajín alebo rizikových regiónov (ich zoznam je pravidelne 

aktualizovaný na stránke http://www.uvzsr.sk/index.php) povinní preukázať splnenie povinnosti 

absolvovať izoláciu v domácom prostredí, napríklad negatívnym výsledkom RT-PCR testu 

vykonaným v laboratóriách na území SR alebo iným dokladom dosvedčujúcim existenciu tohto 

negatívneho výsledku, alebo potvrdením o prekročení štátnej hranice SR starším ako 10 dní, prípadne 
preukázanie sa výnimkou z uvedených povinností udelenou ÚVZ SR.  Ak sa táto osoba nebude 

schopná týmto preukázať, vysoká škola bude povinná toto oznámiť príslušnému regionálnemu úradu 

verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov 

pracoviska alebo prevádzky. 

Zamestnanec, resp. doktorand je povinný v termíne do  18. 9. 2020 vyplniť zdravotný dotazník 
a vyhlásenie zamestnanca.  V prípade, že zamestnanec, resp. doktorand vycestuje po 18. 9. 2020 do 
zahraničia, je povinný po návrate vyplniť a odovzdať dotazník aj opakovane. 

Študent je povinný v termíne do 28. 9. 2020 vyplniť Čestné vyhlásenie študenta.  V prípade, že 

študent vycestuje po 28. 9. 2020 do zahraničia, je povinný po návrate vyplniť a odovzdať čestné 

vyhlásenie aj opakovane. 

 odovzdať 

 

V prípade výskytu akútnych príznakov ochorenia u Vás alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a 

iných blízkych osôb ste povinní bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD) a 

postupovať v zmysle jeho odporúčaní a nevstupovať do priestorov vysokej školy do doby určenej 

príslušným lekárom.   

Zároveň ste povinní o tejto skutočnosti bezodkladne informovať 

Krízový štáb EF UMB podľa pokynov uvedených vyššie.  

Medzi akútne príznaky ochorenia patrí zvýšená telesná teplota nad 

37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, 

zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, 

hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť 

uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký 

produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, 

novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži.  

ZÁKAZ VSTUPU do priestorov  

Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici 
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Bude rozdelená do troch fáz v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie medzi študentami 

a zamestnancami fakulty, rozhodnutia RÚVZ alebo rozhodnutia Krízového štábu EF UMB: 

• Zelená fáza predstavuje stav, kedy vysoká škola, či jej súčasť, nemá osobu s podozrením na 

ochorenie ani s potvrdeným ochorením COVID-19.  

• Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má vysoká škola, či jej súčasť študenta alebo 

zamestnanca s podozrením na ochorenie COVID-19.  

• Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade výskytu niekoľkých potvrdených prípadov 

COVID-19 u študentov alebo zamestnancov.  

Ak v priestoroch vysokej školy pôsobia aj iné právnické osoby (napríklad poskytovatelia služieb 

študentom), vysoká škola zavádza jednotlivé opatrenia a fázy aj s ohľadom na vývoj situácie v týchto 

prevádzkach (má možnosť napríklad aplikovať oranžovú alebo červenú fázu aj v prípadoch, ktoré 

vyplývajú z podozrenia na ochorenie alebo z potvrdenia ochorenia zamestnancov týchto prevádzok, 

po zohľadnení charakteru a povahy prevádzky, k čomu je potrebné zabezpečiť ich súčinnosť s 

vysokou školou). Hostia, ktorí budú chcieť vstúpiť do priestoru fakulty, sú povinní zaevidovať sa do 

knihy návštev a vyplniť čestné prehlásenie, ktoré následne odovzdajú na vrátnici.  

 

 

 

  

Organizácia AR  na EF UMB 
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• na fakulte/univerzite nemáme osobu s podozrením na ochorenie ani s potvrdeným 

ochorením COVID-19,  

• všetci študenti a zamestnanci musia pri vstupe do priestorov fakulty dodržiavať zásadu R-O-

R (Rúško-odstup-ruky/dezinfekcia),  

• všetci študenti a zamestnanci musia i v priestoroch fakulty používať rúško (pedagogickí 

zamestnanci môžu pri vyučovaní používať namiesto rúška ochranný štít),   

• študenti a zamestnanci sú povinní udržiavať odstup, počas prestávok sa nesocializovať a po 

skončení vyučovania bezodkladne opustiť priestory fakulty,  

• pedagogický proces prebieha prezenčne (fyzická účasť študentov na vyučovaní); pre 

slovenských a zahraničných študentov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemôžu osobne zúčastniť 

prezenčnej metódy na fakulte (sú občanmi  rizikovej krajiny, nemôžu vstúpiť na územie 

Slovenska, prípadne ešte pred nástupom na vyučovanie boli pozitívne testovaní na COVID-19 

či boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou), bude umožnená dištančná forma výučby 

(online prenos prednášok/seminárov/cvičení),  

• pri príznakoch ochorenia čo najskoršie opustenie priestorov fakulty a bezodkladné 

kontaktovanie svojho lekára a Krízového štábu EF UMB  podľa pokynov uvedených vyššie. 

 

 

 

 

 

 

  

ZELENÁ FÁZA – opatrenia a pokyny: 
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• na fakulte/univerzite  máme osobu s podozrením na ochorenie COVID-19,  

• všetci študenti a zamestnanci musia pri vstupe do priestorov fakulty dodržiavať zásadu R-O-

R (Rúško-odstup-ruky/dezinfekcia),  

• všetci študenti a zamestnanci musia i v priestoroch fakulty používať rúško (pedagogickí 

zamestnanci môžu pri vyučovaní používať namiesto rúška ochranný štít),   

• študenti a zamestnanci sú povinní udržiavať odstup, počas prestávok sa nesocializovať a po 

skončení vyučovania bezodkladne opustiť priestory fakulty,  

• študenta, či zamestnanca, môže určiť ako podozrivého jedine RÚVZ alebo jeho ošetrujúci 

lekár. V prípade, že: 

a) RÚVZ oznámi vysokej škole podozrenie výskytu ochorenia u študenta alebo 

zamestnanca vysokej školy: 

• Vysoká škola postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na 

pokyny RÚVZ, ktorému poskytuje plnú súčinnosť; 

b) študent alebo zamestnanec oznámi po indikácii všeobecným lekárom vysokej 

škole, že je u neho podozrenie na ochorenie COVID-19: 

• vysoká škola bezodkladne kontaktuje RÚVZ a informuje o podozrení u 

študenta /zamestnanca, 

•  vysoká škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov a 

čaká na pokyny RÚVZ, ktorému poskytuje plnú súčinnosť. 

 

• pri podozrení alebo príznakoch ochorenia COVID-19 budú izolovaní podozriví  a ich úzke 

kontakty do doby určenej RÚVZ alebo všeobecným lekárom,  

• študent s podozrením na ochorenie je vylúčený z prezenčnej metódy výučby do výsledkov 

jeho PCR testu alebo usmernenia RÚVZ:  

o z prezenčnej metódy výučby sa vylúčia aj úzke kontakty študenta (napr. členovia 

rovnakej študijnej skupiny).  

o výučba u nich pokračuje dištančnou metódou 

• zamestnanec s podozrením na ochorenie COVID-19 zostáva v domácej izolácii:  

o do výsledkov jeho PCR testu alebo usmernenia RÚVZ vysoká škola vylúči z fyzickej 

prítomnosti jeho úzke kontakty (napríklad študentov, ktorí s ním boli v úzkom 

kontakte, a kolegov so spoločnou pracovnou miestnosťou).  

• ak ide o vysokoškolského učiteľa a jeho zdravotný stav to umožňuje, 

počas izolácie pokračuje vo výučbe dištančnou metódou. 

 

 

 

 

 

 

ORANŽOVÁ FÁZA – opatrenia a pokyny: 
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, 

 

 

• na fakulte/univerzite máme dva a viac potvrdených prípadov COVID-19 u študentov 

a zamestnancov,  

• okamžité prerušenie prezenčnej metódy vzdelávania a prechod na plne dištančné (on-line) 

vzdelávanie,   

• vykoná sa dezinfekcia učební, 

• vyučovanie pokračuje online podľa platného rozvrhu alebo podľa upraveného COVID-19 

rozvrhu, ktorý bude reflektovať obmedzenia a prijaté opatrenia z úrovne vedenia fakulty či 

RÚVZ ,  

• o obnove prezenčnej metódy výučby sa rozhodne po zvážení aktuálnej hygienicko-

epidemiologickej situácie a prípadnej konzultácie s RÚVZ. 

 

 

 

 

 

 

Spôsob a forma realizovania skúškového obdobia  bude závisieť od aktuálnej hygienicko-

epidemiologickej situácie a prípadnej konzultácie s RÚVZ a bude oznámená zamestnancom 

a študentom prostredníctvom webu, mailu a  sociálnych sietí.  

 

 

 

 

  

ČERVENÁ FÁZA – opatrenia a pokyny: 
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Oficiálny vládny web: https://korona.gov.sk/ 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici: http://www.vzbb.sk/index.php  

Úrad verejného zdravotníctva SR: http://www.uvzsr.sk/  

Web  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/vysoke-skoly-a-

skolske-domovy-aktualizovane-2682020/   

 

 

 

Aktuálne opatrenia COVID-19 na EF UMB v SJ: www.bit.ly/EFUMB_COVID-19_SK  

Aktuálne opatrenia COVID-19 na EF UMB v AJ:  www.bit.ly/EFUMB_COVID-19_EN 

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca:  TU 

Čestné vyhlásenie študenta:  TU 

Oznamovací formulár pre študenta: www.bit.ly/EFUMB_COVID-19_Formular_Studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užitočné linky 

 

Formuláre a webové stránky pre študentov 

a zamestnancov 

 

7/7 

https://korona.gov.sk/
http://www.vzbb.sk/index.php
http://www.uvzsr.sk/
https://www.minedu.sk/vysoke-skoly-a-skolske-domovy-aktualizovane-2682020/
https://www.minedu.sk/vysoke-skoly-a-skolske-domovy-aktualizovane-2682020/
http://www.bit.ly/EFUMB_COVID-19_SK
http://www.bit.ly/EFUMB_COVID-19_EN
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nIM9VTXrHUCypNtpsigWfQMBcJZ5MwZMr9IRYgvRcqFURFZFV1RKVkpIVEtPQjA0VlE0UDM1QVM2WS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nIM9VTXrHUCypNtpsigWfQMBcJZ5MwZMr9IRYgvRcqFUQUNJVEdGRlYwODM5TkI3WVNSOEtJQlJPQy4u
http://www.bit.ly/EFUMB_COVID-19_Formular_Studenti

