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Opatrenia 
pracovnej   skupiny pre  monitorovanie,  vyhodnocovanie  

situácie  a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a 
šírením koronavírusu pri Slovenskej technickej univerzita 

v Bratislave  

(Krízový štáb – KŠ STU) 

 

 

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu 

ustanovenom  týmto  zákonom  chrániť život,  zdravie  a  majetok  a  utvárať  podmienky  

na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Toto 

opatrenie naďalej zostáva jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení 

COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v podmienkach Slovenskej technickej 

univerzite v Bratislave. 
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Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave pristupujeme vzhľadom na pretrvávajúcu 

priaznivú epidemiologickú situáciu k výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre 
epidémiu ochorenia COVID-19 vládou Slovenskej republiky. 

Preto pracovná skupina pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení 

v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu pri STU (KŠ), ako príslušný univerzitný orgán vydáva 

nasledovné  

všeobecné opatrenia: 
 

- zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v 

počte nad 100 osôb. 

- zakazuje usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy. 
 

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti: 

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len 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 (piktogram): 

- 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 hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia 

zabezpečiť dodržiavanie rozstupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej 

domácnosti alebo pre partnerov, 

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov. 

 

Športoviská - KŠ povoľuje : 

 Možno využiť vonkajšie telovýchovno-športové zariadenia, bez šatní a spŕch, 
 Možno využiť vnútorné telovýchovno-športové zariadenia na účely tréningov bez šatní a 

spŕch iba pre športové kluby (iba pre kluby!). Osoby pri výkone športu na vnútorných či 
vonkajších športoviskách nemusia mať prekryté dýchacie cesty, avšak po ukončení športovej 
aktivity, je nutné si rúško opäť nasadiť.  
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Opatrenia na štátne skúšky pre akademický rok 2019/2020 realizované 
prezenčnou formou  
 
V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a jej priaznivým vývojom, vyplynula pre 
Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave adekvátna požiadavka usmerniť krízovú prevádzku fakúlt 
pri štátnych záverečných skúškach. 
 
A/ študenti  
- V rámci skúšok pozývať študentov do miestnosti iba po jednom, resp. v skupinách po dvoch 
študentoch, pri písomných testoch dodržiavať minimálne 2 metrové odstupy jednotlivých študentov 
medzi sebou (napr. obsadzovať každú druhu lavicu...) 
- V prípade  praktických častí skúšok by mali byť zabezpečené 2 metrové pre pracovné miesta, 
určené pre výkon praktickej skúšky, nemali by byť zadávané skupinové úlohy pre viac ako dvoch 
študentov, 
- Každý študent musí byť chránený rúškom 
- Používať vlastné písacie potreby , obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk 
- Vyvarovať sa dotykov rúška a tváre rukami 
- Priebežne sledovať svoj zdravotný stav – zvýšenú teplotu – pocitovo, kašeľ a pod. 
V priestore a pred priestorom musia byť umiestnené dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Je 
veľmi potrebné krátkodobo a účinne vetrať miestnosť. Po celý čas konania skúšok je zakázané 
konzumácia stravy a nápojov. 
 
 B/ Skúšobná komisia 
- Skúšky realizovať v najväčšej miestnosti (poslucháreň, učebňa, zasadacia miestnosť a pod.) 
- Vzdialenosť medzi miestami skúšajúcich pedagógov musí byť minimálne 2 m ako aj od 
skúšaného študenta 
- Každý skúšajúci  musí byť chránený rúškom 
- Používať vlastné písacie potreby, obmedziť osobný kontakt vrátane podávania rúk 
- Priebežne sledovať svoj  zdravotný stav (telesná teplota-pocitová, respiračné problémy, kašeľ 
a pod.) 
- Vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami. 
 
V prípade trvania skúšok viac ako 4 hodiny je potrebné vyhradiť prestávku na obed skúšobných 
komisii, v trvaní 30 minút. Pri konzumácii jedla je povinnosť dodržiavať 2 metrové odstupy medzi 
konzumujúcimi  osobami v miestnosti určenej na konzumáciu jedla, pre každú skúšobnú komisiu v 
oddelenom čase. Pri striedaní komisii na čas obeda je potrebné miestnosť dôkladne  jednorazovo 
vyvetrať. Vzhľadom na to, fakulty majú rôzny charakter, zameranie a spôsob štúdia a vykonávania 
skúšok je potrebné, aby si každá fakulta v rámci svojho krízového plánu upravila podrobnosti podľa 
vlastných špecifík. Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno 
najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a 
neohrozovala zdravie iných. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať toto Opatrenie. 
Týmto sa ruší Krízový plán opatrení  zo dňa 05.05.2020 v celom rozsahu. Toto opatrenie vstupuje do 
platnosti dňom 20.05.2020. a platí až do odvolania alebo do vydania nových opatrení. 
 
Pracovná  skupina pre  monitorovanie,  vyhodnocovanie  situácie  a prijímanie opatrení v súvislosti s 
výskytom a šírením koronavírusu pri Slovenskej technickej univerzita v Bratislave,  
                                                                                     
                                                                                                   pod vedením predsedu krízového štábu STU  
                                                                                                      Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka    v. 
r. 
 
 
Vypracoval: Ignác Chabroň  v. r. 
                      Osoba s odbornou spôsobilosťou na riadenie CO 


