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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
V súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby KOVID-19 Útvar prevádzky
a krízového riadenia vydáva tieto „Opatrenia“ pri ohrození verejného zdravia.
Vyhláška č. 5 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (HP) všetkým
fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zo dňa
17.01.2022, zakazuje podľa §2 ods.1 usporadúvať hromadné podujatia. Zákaz sa
nevzťahuje na nasledovné podujatia:
a) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP a to v
kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50% kapacity priestorov
hromadného podujatia.
Za nízko rizikové hromadné podujatie sa na účely opatrení považuje hromadné
podujatie, v rámci ktorého sa dodržiavajú všetky nasledovné opatrenia:
a) účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty
respirátorom,
b) na hromadnom podujatí platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov,
c) na hromadnom podujatí je povinné sedenie,
d) hromadné podujatie prebieha bez spevu, povzbudzovania alebo iných hlasných
vokálnych prejavov.
Definícia kompletne zaočkovaných osôb a osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v
období pred nie viac ako 180 dňami je stanovená vo vyhláške ÚVZ č.11/2022 ÚVZ SR,
ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri
ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.
Zasadnutia, schôdze a iné podujatia PAS STU a AS STU, sa uskutočňujú na základe zákona
č. 131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa
vyhl. č. 5/2022 zo dňa 17.1.2022 - § 2 ods.2 písm, f ) - ÚVZ SR.
Osoby, vstupujúce na HP - sú povinné preukázať sa príslušným potvrdením niektorej zo
skutočností OP.
Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí
Pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri sa ustanovujú organizátorovi
hromadného podujatia nasledovné opatrenia:
a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť
priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s náležite prekrytými hornými
dýchacími cestami podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest,
c) organizátor hromadného podujatia 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 funkčné dezinfekčným prostriedkom
naplnené dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť
iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
g) pri vstupe zabezpečiť oznam o nasledovných povinnostiach:
1. potreba nosiť prekrytie horných dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia,
2. v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené
dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácii,
3. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné opustiť
miesto hromadného podujatia a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,
4. zákaz podávania rúk,
5. informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov,
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6. rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca,
ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy)
sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,
h) pri účasti na 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. osoby usadené v hľadisku podujatia,
5. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
6. osoby školiace voči osobám školeným,
7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi
zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
8. ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí v režime OP alebo OP+,
i) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
j) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa
zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
k) pokiaľ to kapacita priestorov hromadného podujatia umožňuje, zabezpečiť sedenie
divákov v každom druhom rade.
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