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V súlade   s Alert   systémom   pre   monitorovanie   vývoja   epidémie   a prijímanie 
protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len 
„COVID AUTOMAT“) s účinnosťou od 11. júna 2021 opatrenia  podľa aktuálnej rizikovosti s 
ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 pre prvý stupeň ostražitosti, útvar prevádzky 
a krízového riadenia STU prijal pre akciu Akademického senátu v Aula Dionýza Ilkoviča 
STU, Mýtna 36 – Bratislava -  predstavovanie kandidátov na rektora STU, opatrenia takto: 
 

Základné opatrenia sa riadia prislúchajúce stupňom rizika nasledovne: 
      

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia spoločenskej či inej povahy, a to:  
- nad kapacitu 50% interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 

osôb, alebo 75% exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 
1000 osôb, v územných obvodoch okresov v Monitoringu COVID AUTOMAT-u, 

- nad kapacitu 50% interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 
osôb, alebo 75% exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 
osôb, v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u, 

- nad kapacitu 25% interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 
osôb, alebo 50% exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 
osôb, v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u. 

 
 
Opatrenia a podmienky pre výkon akademických obradov - predstavovanie 
kandidátov na rektora STU -  je nutné dodržiavať nasledovné : 
 

      a) vyhradiť  priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,  
b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými 
dýchacími cestami, (rúško) 
c) organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po 
dobu dvoch týždňov od  ukončenia  podujatia  a to  na  účely  epidemiologického  
vyšetrovania;  po  uplynutí  uvedenej  doby  je  organizátor údaje povinný zničiť, 
d) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v 
interiéri a  predmetov,  
e) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 
f) zaistiť  pri  vstupe  do  priestorov  hromadného  podujatia  dávkovače  na  alkoholovú  
dezinfekciu  rúk a dezinfikovať si ruky,  
g) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v 
prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej 
izolácii, 
h)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 miesto hromadného 
podujatia, 
2.zákaz podávania rúk a vymieňanie písacích potrieb, 
i) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode  z priestorov 
hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to 
neplatí pre: 
1.osoby žijúce v spoločnej domácnosti,  
2.partnerov,  
3.osoby usadené v hľadisku podujatia,  
j) organizátor podujatia  je  povinný  zabezpečiť  stály  prísun  dostatočného  množstva  
čerstvého  vzduchu  do  priestorov konania  a  odvod  opotrebovaného  vzduchu  von  zo  
všetkých  priestorov,  v  ktorých  prebieha  hromadné podujatie a to priamym vetraním a 
odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime núteného vetrania, 
k) organizátor  musí  byť  v každej  chvíli  schopný  preukázať  počet  osôb  aktuálne  sa  
zúčastňujúcich  na hromadnom podujatí 
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l) v prípade konzumácie pokrmov a nápojov ohlásiť hromadné podujatie na miestne 
príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 72 hodín pred jeho 
začiatkom, 
m) zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že 
medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu 
obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie 
obecenstva len v každom druhom rade, 
n) státie obecenstva je zakázané. 
 
 
 

                                                                                                      Ignác Chabroň 1 
                                                                                    útvar prevádzky a krízového riadenia 

                                                                                                                                                                   
 

Bratislava, 11.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Podpísaný dokument je k nahliadnutiu na Útvare prevádzky a krízového riadenia 


