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Usmernenia Krízového štábu STU pre akademický rok 2021/2022 z hľadiska COVID-19 

 

Cieľom týchto usmernení je zabezpečiť plynulý chod STU a jeho súčastí  za účelom zabezpečenia kvality 
výučby v prospech študentov  počas trvania krízovej situácie spojenej so šírením ochorenia COVID-19 
(ďalej len „COVID-19“) v zimnom semestri akademického roku 2021/2022. Stanovuje preto základné 
pravidlá, vrátane špecifík dodržiavania proti epidemických opatrení a odporúčaní. Sumarizuje prehľad 
aktuálnych zákonných povinností a odborných odporúčaní za účelom lepšieho zvládnutia pandémie 
ochorenia COVID-19.  

STU odporúča všetkým svojim zamestnancom ako aj študentom, ak je to možné, aby sa dali zaočkovať 
čo možno v najkratšom čase, a to v záujme ochrany vlastného zdravia, zdravia blízkych a verejného 
zdravia. S narastajúcim stupňom rizika podľa  COVID automatu sa zvyšuje pravdepodobnosť šírenia 
ochorenia, a teda  sú aplikované prísnejšie epidemické opatrenia. Je veľký predpoklad, že 
pre zachovanie prezenčnej výučby aspoň v dostatočnej miere bude potrebné aplikovať protokol OTP 
(očkovaní, testovaní, prekonaní). 

 

Aktivity spojené so vzdelávacou činnosťou 

1. Metódy a rozsah pedagogického procesu si volia fakulty, pričom sú povinné vzdelávacie činnosti 
a prevádzku uskutočňovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi, ako aj opatreniami, 
rozhodnutiami, či odporúčaniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu 
verejného zdravotníctva SR, či iných  príslušných štátnych orgánov. Je teda potrebné, aby rozsah 
a metóda vzdelávacích činností boli zvolené tak, aby boli zaistené aktuálne platné bezpečnostné, 
hygienické a proti epidemické opatrenia, za čo fakulty zodpovedajú. 

2. V zelenom stupni COVID automatu „Monitoring“ je pedagogický proces bez obmedzení. 
3. V ostatných stupňoch COVID automatu odporúčame pri voľbe formy pedagogického procesu 

v 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia brať zreteľ na špecifiká jednotlivých študijných programov 
ako aj ročníkov, aby boli splnené nasledovné podmienky. 
a. Pri prezenčnej výučbe je počet osôb v miestnosti limitovaný opatreniami zodpovedajúcimi 

aktuálnemu vývoju epidemiologickej situácie a prislúchajúcemu stupňu rizika COVID automatu 
pre protokol základ, prípadne OTP, ak to fakulta dokáže zabezpečiť. 

b. Ak nie je možné uskutočniť prezenčnú výučbu podľa bodu a) z akýchkoľvek dôvodov 
(personálne, technické, časové a pod.), výučba sa uskutočňuje dištančne/on-line. 

c. V prípade výučby predmetu je možné metódu štúdia kombinovať (napr. prednáška 
dištančne/on-line, seminár/cvičenie prezenčne). 

d. Ak pre daný študijný program a v rámci neho pre konkrétny rok štúdia nie je možné zabezpečiť 
prezenčnú metódu výučby alebo kombinovanú podľa bodu c) vo väčšine predmetov, 
odporúčame uskutočňovať výučbu pre daný študijný program a rok štúdia výhradne len 
dištančnou metódou. 

e. Vzdelávacie činnosti sa realizujú prezenčne, len ak to platné opatrenia umožňujú. 
f. Rozhodnutie fakulty o metódach vzdelávania sa oznámi čo najskôr celej akademickej obci 

a zverejní na webovom sídle príslušnej fakulty. 
4. Pri prezenčnej metóde výučby je potrebné minimalizovať kontakty s ostatnými študentmi 

a presuny študentov medzi výučbovými skupinami.  



 

2 
 

5. Fakulty sú povinné z dôvodu možného epidemického vyšetrovania a trasovania pozitívnych 
prípadov viesť a uchovávať evidenciu dochádzky študentov na vzdelávacej činnosti uskutočňovanej 
prezenčnou metódou. 

6. V prípade, ak je v študijnej skupine z dôvodu izolácie alebo karantény menej ako 60 % študentov, 
môže sa prezenčná metóda výučby nahradiť dištančnou metódou počas trvania tohto stavu. 

7. Metóda štúdia v študijných programoch 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania sa určí 
individuálne podľa rozhodnutia príslušného dekana fakulty. 

8. V 3. stupni ohrozenia sa všetky vzdelávacie činnosti na STU realizujú len dištančnou metódou. 
9. Na základe posúdenia miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva môže 

rektor prerušiť prezenčnú výučbu na celej univerzite, prípadne jej súčasti, ak bude zároveň zlá 
epidemická situácia v danom okrese. 

10. Štátne skúšky odporúčame realizovať dištančne. Realizovať sa môžu prezenčne len v prípade, ak sa 
dodržia hygienické a bezpečnostné opatrenia a spôsobom, aby bola koncentrácia osôb 
minimalizovaná, vo všetkých stupňoch COVID automatu podľa platných predpisov. 

11. Pre zabezpečenie vzdelávacích programov v rámci ďalšieho vzdelávania platia ustanovenia bodov 
1 až 9 primerane, pričom obmedzenie počtu osôb v miestnosti sa riadi príslušným COVID 
automatom. 

12. Neodporúča sa realizácia akýchkoľvek sprievodných hromadných podujatí prezenčne. V prípade 
nevyhnutnej realizácie prezenčných hromadných podujatí je potrebné riadiť sa platnou vyhláškou 
ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na obmedzenie hromadných 
podujatí a COVID semaforom pre kultúrne podujatia. 

 

Všeobecné opatrenia súvisiace s COVID-19 

1. Súčasti STU sú povinné zabezpečiť podmienky prevádzky budov v súlade so všeobecne záväznými 
predpismi, ako aj opatreniami, rozhodnutiami a odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva SR 
a ďalších príslušných štátnych orgánov tak, aby boli dodržané aktuálne platné hygienické 
a epidemické opatrenia. 

2. Pri vstupe do objektov STU sa dôrazne vyžaduje dodržiavať zásady ROR, je vhodné dbať 
na dostatočný sociálny odstup od cudzích osôb, dôkladné umývanie rúk a nosenie 
respirátora/rúška vo verejných interiérových priestoroch a na miestach s vyššou koncentráciou 
ľudí podľa platných opatrení, a takisto obmedziť sociálne kontakty. 

3. Je prísne zakázané vstupovať do objektov STU osobám s potvrdeným ochorením COVID-19 ako aj 
s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 ako sú 
horúčka nad 38°C, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata 
čuchu a chuti. Ak sa u študenta alebo zamestnanca objavia príznaky nákazy COVID-19 
pri/v priebehu účasti na vzdelávacích činnostiach alebo počas pracovného dňa, bezodkladne opustí 
objekt STU s použitím respirátora aj vo vonkajších priestoroch a kontaktuje svojho ošetrujúceho 
lekára.  

4. V prípade, ak je osoba potvrdená na ochorenie COVID-19, bezodkladne oznámi túto skutočnosť 
všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte dva dni pred objavením sa klinických príznakov, 
pri bezpríznakovom priebeh infekcie, dva dni pred testovaním na ochorenie COVID-19. Takisto 
ihneď emailom prípadne telefonicky informujú STU prostredníctvom príslušného študijného 
oddelenia (študenti), dekanát fakulty, prípadne rektorát (zamestnanci) o podozrení na COVID-
19 alebo o potvrdení ochorenia COVID-19. Fakulta prípadne rektorát informuje zodpovednú osobu 
z Krízového štábu STU. 
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5. Študenti, u ktorých sa vyskytne podozrenie na ochorenie COVID-19, sú ospravedlnení 
zo vzdelávacích činností, ak doložia študijnej referentke záznam o vyšetrení u lekára, alebo o teste 
v mobilnej odberovej jednotke, počas celého trvania izolácie. 

6. Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou 
pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického 
materiálu tejto osobe alebo dvoch dní pred objavením sa prvých klinických príznakov ochorenia 
u tejto osoby do skončenia jej izolácie podľa platných predpisov, sa nariaďuje karanténa 
v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. Pravidlá karantény určuje 
príslušná vyhláška ÚVZ (247/2021 V.v. SR). Osoby v karanténe informujú o tejto skutočnosti ihneď 
STU.  

 

Ubytovanie študentov v študentských domovoch STU 

1. V zelenom stupni COVID automatu „Monitoring“ je možné ubytovať študentov bez obmedzení. 
2. V ostatných stupňoch COVID automatu sa odporúča poskytovať ubytovanie v študentských 

domovoch STU iba študentom s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. 
3. Študentské domovy STU majú zriadené izolačné izby, za zvýšených hygienických opatrení 

poskytujú ubytovanie na nevyhnutne potrebný čas študentom internátu, ktorí sú 
v izolácii/karanténe počas ubytovania v študentských domovoch. 

4. Študenti (najmä zahraniční), ktorí vstupujú na územie SR a zároveň nespĺňajú výnimky 
podľa vyhlášky ÚVZ (231/2021 V.v. SR), absolvujú domácu izoláciu alebo karanténu pri vstupe 
na územie SR ešte pred ubytovaním sa v študentských domovoch STU. Ubytovanie počas 
karantény si zabezpečia na vlastné náklady. 

5. Študentské domovy STU majú právo nahliadnuť do dokumentov preukazujúcich skutočnosť 
o ukončení karantény prípadne uplatnení výnimiek podľa vyhlášky ÚVZ (231/2021 V.v. SR). 

6. Vstup do študentských domovov STU majú povolené len osoby ubytované v príslušnom 
ubytovacom zariadení a osoby, ktoré v nich prenajímajú nebytové priestory, ako aj ich klienti. 

7. Ubytovaným dôrazne neodporúčame návštevy medzi jednotlivými izbami. V jednom momente 
nesmie počet osôb v izbe prekročiť ubytovaciu kapacitu izby. V prípade zhoršenia epidemickej 
a/alebo prevádzkovej situácie budú návštevy medzi izbami zakázané. 

8. Vyžaduje sa dodržiavanie nočného pokoja po 22:00 hod. do rána do 6:00 hod. 
9. V prípade, ak študent absolvuje štúdium len dištančnou metódou, dôrazne sa odporúča študentom 

opustiť študentské domovy STU. Študent je povinný v prípade opustenia ubytovacieho zariadenia, 
zobrať si všetky veci potrebné k štúdiu, vrátane výpočtovej techniky, cennosti, lieky a veci 
podliehajúce skaze. 

10. Neopustením študentských domovov sa študent vystavuje riziku nútených karanténnych opatrení 
alebo nútenej izolácie osôb. Finančné náklady spojené s nútenou izoláciou bude znášať študent. 

Ďalšie potrebné informácie nájdete na webovej stránke „Koronavírus a STU: všetko, čo potrebujete 
vedieť“: 
https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/koronavirus-a-stu-vsetko-co-potrebujete-
vediet.html?page_id=13298 
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