
Covid automat pre zimný semester AR 2021/22 
 
 
Výučba na UPJŠ LF bude v zimnom semestri AR 2021/22 prebiehať prezenčnou formou. 
Prijaté opatrenia vychádzajú z Covid Automatu zverejneného Úradom verejného 
zdravotníctva SR, zohľadňujúceho lokálnu epidemickú situáciu. 
 
Aktuálne platnú farbu Covid Automatu určuje zafarbenie okresov Košice I-IV podľa platnej 
Covid mapy danej ÚVZ SR (www.korona.gov.sk). 
 
Pokyny sa riadia modelom “OTP” (očkovanie, testovanie, prekonanie). Podmienkou účasti 
študentov na prezenčnej forme výučby je, že musia spĺňať kritériá aspoň jednej 
z nasledovných skupín: 

1. zaočkovaná osoba, 
2. osoba s potvrdením o vykonaní testu (PCR/Antigénový test) s negatívnym výsledkom, 
3. osoba s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 (po prekonaní ochorenia, ktoré 

bolo diagnostikované prostredníctvom RT-PCR testu, v období pred nie viac ako 180 
dňami). 

 
Definícia plne zaočkovanej osoby: 
•   Najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny. 
•   Najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny. 
•   Najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná 

v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. 
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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: 
 
Vyučujúci majú právo a povinnosť kontroly, tzn. vyžiadania si potvrdení o očkovaní, 
prekonaní ochorenia alebo platnom testovaní v zmysle vyššie uvedeného Covid automatu. 
Potvrdenia musia byť dôveryhodné, ideálna je forma digitálnych COVID preukazov EÚ. 
Kontrola sa uskutoční pri prvej účasti študenta na prezenčnej výučbe a následne kedykoľvek 
počas štúdia. Povinná kontrola sa bude realizovať aj pri prechode regiónu do horšej fázy 
v dôsledku zhoršenia epidemickej situácie. Študenti, ktorí nespĺňajú kritéria OTP, sa 
prezenčnej výučby nemôžu zúčastniť a ich neúčasť bude hodnotená ako absencia. 
 
Očkovanie:   UPJŠ LF odporúča svojim študentom, ktorí neboli doteraz zaočkovaní, aby tak 
urobili čím skôr. Očkovanie je dostupné vo Vakcinačnom centre UN LP na Rastislavovej ulici 
slovenským aj zahraničným študentom. Očkovanie nie je organizované ani realizované UPJŠ 
LF, študenti si ho zabezpečujú individuálne. 
 
Testovanie:   Testovanie je dostupné na odberových miestach Košického kraja ako aj 
odberových miestach UN LP Košice (Bezplatne-AG-testy-v-KE-kraji.pdf (minv.sk); 
https://www.health.gov.sk/?ag-mom; https://www.ruvzke.sk/sk/mom). Testovanie nie je 
organizované, realizované ani hradené UPJŠ LF, študenti si ho zabezpečujú aj uhrádzajú 
individuálne. 
 
 
UPJŠ LF si vyhradzuje právo zmien v prípade zavedenia nových opatrení vydávaných 
príslušnými orgánmi SR alebo ak si to vyžiada epidemická situácia. Úpravy tiež môžu nastať 
pri zohľadnení špecifických opatrení zavedených výučbovými základňami UPJŠ LF pre 
študentov, ktorí sa zúčastňujú praktickej výučby v týchto zdravotníckych zariadeniach. 
 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_kosice_okolie/informacie_co/Bezplatne-AG-testy-v-KE-kraji.pdf
https://www.health.gov.sk/?ag-mom
https://www.ruvzke.sk/sk/mom

