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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky zasadnutia Kolégia rektora STU
(ďalej len KR STU) a hostí po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 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 kompetentný útvar na úseku riadenia civilnej
ochrany v pôsobnosti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, vydáva v súlade s vyhláškou č.
27/2020 ÚVZ SR zo dňa 24.11.2020 ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k
obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, nasledovné :
HYGIENICKÉ OPATRENIA
Hromadné podujatia a rúško
Od 24. novembra 2020 do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom
a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej,
spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.
Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na
základe zákona. Počet účastníkov nie je limitovaný.

Pri usporiadaní zasadnutia KR STU je potrebné dodržiavať nasledovné
povinnosti:
a) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami
rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
b) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade
príznakov 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 hromadného podujatia umožniť iba s prekrytými hornými dýchacími cestami
rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
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.




Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa
zúčastňujúcich na zasadnutí a to formou prezenčnej listiny. (odporúčam archivovať jeden
mesiac – cestovná anamnéza)
Povinnosti a obmedzenia uvedené v tomto opatrení boli uložené v zmysle vyhlášky č.
27/2020 ÚVZ SR – Vestník vlády, čiastka 17 z 24. novembra 2020 s účinnosťou od
25.11.2020
Tieto opatrenia nadobúdajú účinnosť dňa 1.12.2020. a sú platné do ich odvolania.
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