
    Zápisnica č. 2 /2020 

  zo zasadnutia krízového štábu FEI STU 

 

Prítomní  

Krízový štáb : 

Mgr. Peter Miklovič, PhD. 

Mgr. Etela Bránická 

Mgr. Martin Kováč 

Doc. Ing. Milan Žiška, PhD. 

Hostia: 

Magdaléna Červenáková 

Martina Hlinková 

Mgr. Pavel Lackovič, PhD. 

 

Dňa 15.6.2020 o 13:00 hod. 

Mgr. Peter Miklovič otvoril zasadnutie krízového štábu FEI STU a privítal všetkých prítomných.  

Program zasadnutia krízového štábu : 

1) Zhodnotenie doterajšej situácie na FEI STU v súvislosti s COVID 19. 

2) Identifikácia kľúčových usmernení pri uvoľňovaní opatrení proti šíreniu COVID-19. 

3) Spôsob informovania obyvateľov budov FEI STU. 

 

 

 

1) Predseda krízového štábu zhodnotil situáciu počas COVID-19 na FEI STU ako veľmi dobre 

zvládnutú, vyzdvihol prístup oddelenia TPO v súvislosti s prístupom a zvládnutím zvýšených 

hygienických opatrení. Neboli evidované žiadne porušenia opatrení z úrovne hlavného 

hygienika a úrovne RSTU. 

Otázka Doc. Ing. Milan Žiška, PhD. : Bol niekto na fakulte chorý na COVID-19 ? 

Odpoveď Mgr. Peter Miklovič, PhD.: Na fakulte nebol žiadny pozitívne testovaný na COVID-

19, resp. neboli sme informovaní o nákaze na fakulte. 

 

 

2) Krízový štáb sa zaoberal aktualizáciou opatrení RÚVZ, príkazom rektora č.1/2020-PR v znení 

dodatkov číslo 1 až 4 a usmernenia útvaru prevádzky a krízového riadenia RSTU. 

Krízový štáb upriamuje pozornosť na opatrenie ÚVZ SR 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_ruska_09062020.pdf a 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_prevadzky_09062020.pdf . 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_ruska_09062020.pdf
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_prevadzky_09062020.pdf


 

Tajomníčka krízového štábu bude priebežne na dennej báze sledovať aktualizácie opatrení 

RÚVZ SR a pri zmene bude informovať členov krízového štábu. 

 

Všetky prevádzky na FEI STU sú povinné dodržiavať opatrenia RÚVZ SR a pokyny hlavného 

hygienika SR. 

 

 Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 10. júna 2020 od 06:00 hod. do 

odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v 

prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako 

je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:  

- pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent 

učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- osoby pri výkone športu 

- účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a 

výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu 

- osoby pri návšteve wellness a umelých kúpalísk 

- zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak 

sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre 

zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám. 

 

 

 Prevádzky zariadení fitness a posilňovní sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:  

- zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty 

(rúško, šál, šatka),  

- povinnosť viesť evidenciu o zákazníkoch a túto po uplynutí doby 30 dní 

zlikvidovať,  

- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a 

papierovými utierkami,  

- v prevádzkach je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a 

dezinfekcie dotykových plôch (napr. kľučky, rukoväte, úchyty, vodovodné 

batérie, skrinky, používané športové náradie a pomôcky), na dezinfekciu 

použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.  

 

 Prevádzky plavárne sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:  

- pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez 

recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s 

virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa 

musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a 

vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické 

príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení. 

Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu 

mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu),  

- prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku 

analýzy kvality vody na kúpanie; bazény nesmú mať funkčné atrakcie, pri 

ktorých dochádza k tvorbe aerosólov,  

- zabezpečí sa meranie teploty a osobám s teplotou vyššou ako 37,2 °C sa 

nepovolí vstup na kúpalisko,  



- pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,  

- pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické 

postupy. Obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa 

udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej 

legislatívy pre umelé kúpaliská. Frekvencia prevádzkovej kontroly týchto 

ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,  

- na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa 

využíva prirodzené vetranie,  

- na voľných oddychových plochách musí byť zabezpečené dodržiavanie 

odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností  najmenej 2 

m,  

- na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok,  

- na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a 

dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, 

športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť  je potrebné najmä  

čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, 

zábradlia),   

- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a 

papierovými utierkami. 

 

 S účinnosťou od 10. júna 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. 

všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám 

zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej 

povahy v počte nad 500 osôb.  

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné 

povinnosti:  

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len osobám s 

prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),  

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek 

podláh a  predmetov,  

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a 

dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,  

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku 

akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené 

dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,   

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:  

- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je 

potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť 

miesto hromadného podujatia,   

- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do 

jednorazových papierových obrúskov,  

- zákaz podávania rúk,  

- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z 

priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m 

medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, 

partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich 

umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči 



osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že 

tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,  

- v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v 

jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto 

neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch 

alternovať,  

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,  

- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v 

exteriéri.   

 

 Všetky hromadné akcie musia byť schválené vedúcim krízového štábu FEI STU. 

 

 Vstup do budovy bude povolený len zamestnancom, študentom s platným 

preukazom FEI STU a osobám, ktoré sú  uvedené na zoznamoch , ktoré treba vyplniť 

v online systéme deň vopred do 13.00 hod. Vstup bude povolený iba v pracovné dni. 

Na vrátniciach bude prebiehať náhodné meranie teploty, pri teplote vyššej ako 

37,2°C nebude umožnený vstup. Prítomnosť zamestnancov na pracovisku bude 

kontrolovaná v dochádzkových knihách náhodne. Študenti budú po predložení 

preukazu pri vstupe do budovy FEI STU zapísaní do zoznamu kvôli evidencii ich 

prítomnosti.. 

 

 Nájomcom priestorov v budovách FEI STU budú vystavené preukazy na vstup do 

priestorov FEI STU. Návštevy je potrebné hlásiť deň vopred do 13.00 hod. do online 

zoznamov. 

 

 S účinnosťou od 15.6. 2020 je možná práca z domu len ak to dohodnutý druh práce 

umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré 

neumožňujú výkon práce z domácnosti, pričom o žiadostiach rozhoduje dekan FEI 

STU. 

 

 S účinnosťou od 15.06.2020 možno uskutočňovať zahraničné pracovné cesty do 

krajín, resp. prijímať návštevy zo zahraničia z krajín, s ktorými má Slovenská republika 

ku dňu cesty neobmedzený režim na hraniciach. Pri ostatných krajinách je potrebné 

zohľadniť aktuálne opatrenia Ústredného krízového štábu SR týkajúce sa ciest do 

zahraničia ako aj pravidlá danej krajiny. Súhlas zo ZPC musí schváliť dekan FEI STU. 

 

 

3) Spôsob informovania obyvateľov budov FEI STU. 

 

Prostredníctvom aktualizácie stránky FEI STU, v aktualitách, budú uvedené iba aktuálne 

a v súčasnosti platné usmernenia, ostatné pôvodné príspevky budú presunuté a prístupné 

vo zvláštnom odkaze.  

O dôležitých zmenách bude informovať krízový štáb vedúcich zamestnancov, 

prostredníctvom nich budú informovaní všetci zamestnanci FEI STU.  

Nájomcovia budú informovaní prostredníctvom TPO. 

 

 



Nasledujúce stretnutie krízového štábu sa uskutoční podľa potreby. 

 

V Bratislave 16.6.2020 

Zapísala : Martina Hlinková 

Overila : Mgr. Etela Bránická 


