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Útvar prevádzky a krízového riadenia vydáva tieto „Opatrenia“ pri ohrození verejného 
zdravia.  
 Pri týchto opatreniach pre výkon zasadnutí alebo schôdzí orgánov verejnej moci a ich 
poradných orgánov, iných podujatí, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona a volieb boli 
použité opatrenia podľa § 3 písm. d), f) až m) – VYHLÁŠKA č. 261 Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 
zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Zasadnutia sa uskutočňujú v režime OTP. 
Tieto opatrenia sú vydané výlučne za účelom obmedzenia šírenia ochorenia COVID-19.  
Za zamestnanca alebo verejnosť na zasadnutí AS STU alebo osobu vykonávajúcu prácu na 
základe iného zmluvného vzťahu v režime očkovaný, testovaný, alebo prekonal ochorenie 
COVID-19 (ďalej len „ zamestnanec v režime OTP“) sa na účely týchto opatrení považuje: 
a) osoba kompletne očkovaná, 
b) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, 
c) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-
19 (napríklad RT-PCR test, LAMP test, antigénový test, nazálny test) nie starším ako 7 dní 
od odberu. 
 

Základné opatrenia k hromadnému podujatiu :  
d) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s náležite prekrytými 
hornými dýchacími cestami, 
f) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v 
interiéri a predmetov, 
g) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 
h) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú 
dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob 
dezinfekcie rúk, 
i) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v 
prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej 
izolácii, 
j) 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, 
k) 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 vykonávajúce športovú činnosť, 
4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, 
5. osoby školiace voči osobám školeným, 
6. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi 
zúčastnenými osobami nie je možné dodržať, 
7. ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí v režime OP, 
l) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, 
m) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa 
zúčastňujúcich na hromadnom podujatí. 
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1 Podpísaný dokument je k nahliadnutiu na Útvare prevádzky a krízového riadenia 


