
 

 

Vedenie 
17.20.2020 
 

Opatrenia na STU súvisiace s prijímaním študentov z 
Číny vzhľadom na epidémiu koronavírusu 
 
Predkladá: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
 prorektorka 
 
Vypracoval: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
 prorektorka 
 
Zdôvodnenie:  Oboznámenie prítomných o opatreniach na STU súvisiace s 

prijímaním študentov z Číny vzhľadom na epidémiu 
koronavírusu. 

 
Návrh uznesenia: Informovanie  

 

 a) bez pripomienok 
 b) s pripomienkami 

 

 

a V STU odporúča materiál  „Opatrenia na STU súvisiace s 

prijímaním študentov z Číny vzhľadom na epidémiu 

koronavírusu“ na prerokovanie KR STU.



 
 
 

 
 
 

 

4. zasadnutie V STU, 17.02.2020 
Opatrenia na STU súvisiace s prijímaním študentov z Číny vzhľadom 

na epidémiu koronavírusu. 
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 

 

 
 
 
 

STU bola oslovená MŠVVaŠ SR ( prostredníctvom - Ing. Tomáš Tabiš hlavný štátny 
radca, odbor bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce, sekcia medzinárodnej 
spolupráce a európskych záležitostí) na základe žiadosti Veľvyslanectva Čínskej 
ľudovej republiky na Slovensku v súvislosti s čínskymi študentmi študujúcimi na 
slovenských univerzitách v akademickom roku 2019/2020 s prosbou o súčinnosť. Ide 
o nasledovnú požiadavku: 

- Poskytnúť informácie čínskym študentom, najmä takým, ktorí medzi semestrami odišli 

naspäť do Číny a ktorí sa nemôžu vrátiť na Slovensko, o ďalšom postupe ohľadne štúdia.  

- Ide najmä o: 

o podmienkach riadneho dokončenie semestra,  

o možnosti on-line vyučovania, zmeny študijného plánu a podobne, 

o uznaní/neuznaní semestra ak sa nebudú môcť vrátiť na Slovensko skôr ako v napr. 

v máji. 

 

Fakulta Čínski študenti Poznámky 
SvF -  
FEI -  
SjF -  
FCHPT 1 Prvý ročník/overuje sa kde 

študentka je 
FA zatiaľ nereagovala  
MtF 1 – očakáva príchod Študent (Taiwan) cez 

Národný štipendijný 
program SR (SAIA) na 4 
mesiace. 
Zatiaľ odklad o 2 týždne... 

FIIT -  
ÚM -  
Konfuciov inštitút  Lektori, ktorí sa do Číny 

vracajú 
Návštevu a príchod 
študentov posunul na 
obdobie po skončení 
ohrozenia 

 

  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

4. zasadnutie V STU, 17.02.2020 
Opatrenia na STU súvisiace s prijímaním študentov z Číny vzhľadom 

na epidémiu koronavírusu. 
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 

 

Stanovisko riaditeľa SAIA a linky Úradu verejného zdravotníctva a MZV: 
 
Úrad verejného zdravotníctva: 
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
=250&Itemid=153 
Pre Taiwan: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/situation-reports/), Info MZV: Taiwan má zavedené sprísnene opatrenia na 
svojom území (http://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/detail/-
/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/aktualna-situacia-a-obmedzenia-v-suvislosti-
s-koronavirusom-na-taiwane).  
 
Stanovisko p. riaditeľa pre programy SAIA: 
„Ak sa stipendista pre obavu z ochorenia po individualnom vyhodnoteni rizik 
spojenych s cestovanim, rozhodne zrusit pobyt, alebo ho posunut (pri splneni 
viacerych dalsich podmienok v pripade posunu), tak to budeme akceptovat, a to v 
pripadoch, ak ide o stipendia, ktore vyplacame my v SAIA (cize to je pripad programov, 
ako je Narodny stipendijny program alebo CEEPUS). V pripade, ze ide o pobyty v ramci 
bilateralnych dohod uzatvaranych ministerstvom, tam sa musia obratit na 
ministerstvo, aby povedalo, co je pre nich akceptovatelny postup.“ 
 
Návrh opatrení: 

- Preventívna karanténa 2 týždne, samostatné ubytovanie, kontrola hygienikmi zdravotného 
stavu, letáky s odporučením hygienikov... 

- Posunutie začiatku semestra pre prípadných študentov... 
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