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Zelená fáza:
EU v Bratislave NEMÁ zamestnanca ani študenta s podozrením na ochorenie 

ani s potvrdeným ochorením COVID-19

Zápisy
prebehnú 

prezenčne 
podľa 

pôvodného 

harmonogramu.

V priestoroch 

univerzity 
dodržiavať 

R-O-R 
(rúško -
odstup -

ruky).

denné 
štúdium

externé 
štúdium

Od 28.9.2020
do 2.10.2020 

(1. týždeň)

online 
forma 

výučby (MS 
Teams).

Od 5.10.2020 

prezenčná 
forma výučby 

pri dodržaní 
všeobecných 

protiepidemických

opatrení.

V týždni od 5.10.2020 do 
9.10.2020 odovzdať na 
študijnom oddelení  NHF 
čestné vyhlásenie 
o zdravotnom stave 
a cestovaní do zahraničia za 
obdobie posledných 14 dní*.

Od 26.9.2020 

prezenčná forma 
výučby pri dodržaní 

všeobecných 
protiepidemických

opatrení.

Na prvej konzultácii odovzdať vyučujúcemu 
čestné vyhlásenie o zdravotnom stave 
a cestovaní do zahraničia za obdobie 

posledných 14 dní (dostupné na webovom 
sídle fakulty aj univerzity)*.

* Čestné vyhlásenie je dostupné na
https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/1995-aktualizovane-opatrenia-rektora-eu-v-bratislave-c-11-k-sucasnej-situacii-20-august-2020

Pri vstupe do 
budovy 

predložiť 
preukaz
študenta 

(prváci, ktorí ešte 
nemajú ISIC, 
predložia iný 

doklad).

https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/1995-aktualizovane-opatrenia-rektora-eu-v-bratislave-c-11-k-sucasnej-situacii-20-august-2020


V prípade objavenia sa príznakov ochorenia COVID-19 v priebehu účasti na vzdelávacích 
aktivitách alebo v priebehu pracovného dňa, bezodkladne opustiť priestory univerzity s 
použitím rúška, bezodkladne kontaktovať svojho obvodného lekára a vykonať ďalšie opatrenia 
podľa pokynov ošetrujúceho lekára. 
Telefonicky oznámiť túto skutočnosť kontaktnej osobe na NHF EU v Bratislave.

Kontaktná osoba na NHF EU v Bratislave je Mgr. Jana Šipošová.
Tel. číslo: +421 2 6729 1245 (v čase od 8.00 do 15.00)

e-mail: jana.siposova@euba.sk

V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 u študenta alebo zamestnanca sa nariaďuje 
dodržiavať opatrenia pre oranžovú fázu. 
Študenta alebo zamestnanca môže určiť ako podozrivého iba Úrad verejného zdravotníctva 
(ÚVZ) alebo jeho ošetrujúci lekár. 



Oranžová fáza:
EU v Bratislave má študenta alebo zamestnanca s podozrením na ochorenie COVID-19

Študent 
s podozrením 
na ochorenie 

COVID-19: 

Nezúčastňovať sa 
prezenčnej formy výučby 
až do výsledkov PCR testu 

alebo usmernenia ÚVZ.

Ospravedlniť sa z výučby 
a oznámiť túto skutočnosť 
kontaktnej osobe na NHF 

(Mgr. Jana Šipošová).

O výsledku testu PCR 
okamžite informovať 

kontaktnú osobu 
na NHF 

(Mgr. Jana Šipošová).

Pri pozitívnom teste PCR sa pozastaví 
prezenčná výučba pre celú študijnú 
skupinu a výučba bude zabezpečená 
online formou (MS Teams).

Pri negatívnom teste PCR sa obnoví 
prezenčná výučba. 



Oranžová fáza:
EU v Bratislave má študenta alebo zamestnanca s podozrením na ochorenie COVID-19

Úzke kontakty 
študenta 

s podozrením na 
ochorenie COVID-19:

Nezúčastňovať sa 
prezenčnej formy

výučby. 

Ospravedlniť sa z výučby 
a oznámiť túto skutočnosť 
kontaktnej osobe na NHF 

(Mgr. Jana Šipošová).

Výučba pre úzke kontakty 
študenta s podozrením na 
ochorenie COVID-19 bude 

zabezpečená online formou (MS 
Teams), pre ostatných študentov z 

príslušnej študijnej skupiny 
pokračuje prezenčná výučba.

Pri pozitívnom teste PCR podozrivej osoby sa pozastaví prezenčná 
výučba pre celú študijnú skupinu a výučba bude zabezpečená 
online formou (MS Teams).

Pri negatívnom teste PCR podozrivej osoby sa obnoví prezenčná 
výučba, ak úzke kontakty nezaznamenali príznaky ochorenia 
COVID-19.



Pri pozitívnom PCR teste dvoch a viac študentov alebo minimálne jedného zamestnanca 
sa nariaďuje dodržiavať opatrenia pre červenú fázu. 

Červená fáza:
EU v Bratislave má študentov alebo zamestnanca s potvrdeným ochorením 

COVID-19

Preruší sa prezenčná  
výučba v študijných 

skupinách pozitívnych 
študentov.

Úzke kontakty 
pozitívnych 

študentov budú 
vylúčení z 

prezenčnej výučby.

Vyúčba bude 
zabezpečená online 
formou (MS Teams).

Prezenčná výučba bude obnovená po odporúčaniach ÚVZ.


