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Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky zasadnutí Akademického senátu
STU a jeho orgánov t.j. Predsedníctvo AS, komisie a pod.(ďalej len AS STU) a Správnej rady verejnej
vysokej školy a jeho orgánov (ďalej len SRVVŠ STU) po dobu trvania pandémie ochorenia COVID19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Dokument upravuje iba tie
základné prevádzkové podmienky, ktoré rešpektujú aktuálne platné opatrenia a rozhodnutia Úradu
verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“).
Preto Útvar prevádzky a krízového riadenia STU ako kompetentná zložka na úseku riadenia civilnej
ochrany v pôsobnosti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, vydáva v súlade s vyhláškou č.
45/2021 ÚVZ SR zo dňa 05.02.2021 ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k
obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, nasledovné :
HYGIENICKÉ OPATRENIA
Opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí sa
nevzťahujú na zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona.
Viď § 4 ods.2 písm. d vyhl. č. 98/2021 ÚVZ SR k obmedzeniam prevádzok a hromadných
podujatí.

Pre zasadnutia AS STU a SRVVŠ STU sa v zmysle vyhl. č. 98/2021 ÚVZ SR podľa § 4
ods. 5 písm. d) sa ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) vstup a pobyt vmieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
b) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku
akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
c) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu
rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk
d) vstup do priestorov rokovania umožniť iba osobám s riadnym prekrytím horných dýchacích ciest
(nos a ústa) použitím preventívnej ochrannej pomôcky, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok
(vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre
filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1,
e) hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a
papierovými utierkami,
f) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky
kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
2. pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových
papierových obrúskov,3.zákaz podávania rúk,
g) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,
h) zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch a
všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
Režim vstupu na rokovania
V období od 8. februára 2021 do 19. marca 2021 sa z dôvodu ochrany života a zdravia každá osoba
pred vstupom preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o
negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní. (viď § 2 ods. 2
vyhl. 47/2021 ÚVZ SR )

Každý kto sa nepreukáže takýmto potvrdením, bude mu vstup na rokovania odopretý. Toto odopretie
vstupu bude považované za odopretie vstupu z dôvodu, že osoba nespĺňa požiadavky bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci. (§ 5 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP)



Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa
zúčastňujúcich na zasadnutí a to formou prezenčnej listiny, ktorá obsahuje okrem mena
a priezviska i kontakt na osobu, (odporúča sa archivovať jeden mesiac – cestovná anamnéza)
Tieto opatrenia nadobúdajú účinnosť dňa 08.02.2021
Ignác Chabroň v. r.
útvar prevádzky a krízového riadenia
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