
STU semafor pre akademický rok 2021/22 z hľadiska COVID-19 

Tento semafor zohľadňuje najmä metodiku COVID automat - Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 

(choroba COVID-19), verzia 4.2, schválenú Vládou Slovenskej republiky dňa 16.9.2021, a ďalších platných právnych predpisov, ako aj rozhodnutí Krízového štábu STU. 

 Monitoring Ostražitosť 1. stupeň ohrozenia 2. stupeň ohrozenia 3. stupeň ohrozenia 

      

Výučba v skupinách 
Prezenčná výučba je 
povolená 

Prezenčná výučba je 
možná, len ak počet osôb 
v miestnosti neprekročí 
100, inak výučba prebieha 
dištančne 

Prezenčná výučba je 
možná, len ak počet osôb 
v miestnosti neprekročí 
20, inak výučba prebieha 
dištančne 

Prezenčná výučba je možná, 
len ak sa dokáže zabezpečiť 
protokol OTP, pričom v 
miestnosti môže byť 
maximálne 20 osôb, inak 
výučba prebieha dištančne 

Výučba prebieha len dištančne 

Výučba individuálne Prezenčná výučba je možná, ak sa vyžaduje fyzická účasť študenta 

Prezenčná výučba je možná, 
len ak sa dokáže zabezpečiť 
protokol OTP a zároveň sa 
vyžaduje fyzická účasť študenta 

Výučba prebieha len dištančne 

Záverečné (štátne) skúšky 
Realizácia štátnych 
skúšok prezenčne je 
povolená bez obmedzení 

Realizácia štátnych skúšok je možná prezenčne len vtedy, ak sa dodržia hygienické a bezpečnostné opatrenia a spôsobom, aby 
bola koncentrácia osôb minimalizovaná, vo všetkých stupňoch COVID automatu podľa platných predpisov, inak sa dôrazne 
odporúča vykonávať štátne záverečné skúšky dištančne 

      

Režim v študentských 
domovoch 

Ubytovanie v 
študentských domovoch 
STU sa poskytuje 
študentom bez 
obmedzení 

Ubytovanie v 
študentských domovoch 
STU sa poskytuje iba 
študentom s prezenčnou 
výučbou s dôrazne 
odporúčaným OTP.  Vstup 
do študentských 
domovov STU majú 
povolené len osoby 
ubytované v príslušnom 
ubytovacom zariadení. 
Ubytovaným dôrazne 
neodporúčame návštevy 
medzi jednotlivými 
izbami.  

Ubytovanie v študentských domovoch STU sa poskytuje iba študentom s prezenčnou výučbou s 
dôrazne odporúčaným OTP.  Vstup do študentských domovov STU majú povolené len osoby 
ubytované v príslušnom ubytovacom zariadení. Návštevy medzi izbami sú zakázané. 

      ROR pravidlá Povinné dodržiavanie ROR pravidiel (ako pravidelná 
dezinfekcia rúk a dodržiavanie odstupu 2 m). 
Povinné rúško v interiéri a v exteriéri na hromadných 
podujatiach s výnimkami podľa 237/2021 V. v. SR. 

Povinné dodržiavanie ROR pravidiel (ako pravidelná 
dezinfekcia rúk a dodržiavanie odstupu 2 m). 
Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri na 
hromadných podujatiach a pri vzdialenosti do 2 m 
s výnimkami podľa 237/2021 V. v. SR. 

Povinné dodržiavanie ROR pravidiel 
(ako pravidelná dezinfekcia rúk 
a dodržiavanie odstupu 2 m). 
Povinný respirátor v interiéri a 
v exteriéri s výnimkami podľa 
237/2021 V. v. SR. 

 


