
 
 

POKYNY DEKANA MTF STU 

NA DODRŽIAVANIE AKTUÁLNYCH PROTIPANDEMICKÝCH OPATRENÍ 

 

V mysle Vestníka vlády SR, vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 3/2022, ktorou sa 

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, vydávam pokyn na povinnosť riadneho 

prekrytia horných dýchacích ciest. Za riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos 

a ústa) sa považuje použitie respirátora (respirátor FFP2 bez výdychového ventilu, 

KN95, alebo N95) na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov a v exteriéri 

campusu MTF STU.  

V zmysle Vestníka vlády SR, vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR  č. 7/2022, ktorou 

sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie 

COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie 

COVID-19, vydávam pokyn na dodržiavanie nových povinností v nasledujúcom rozsahu. 

 

1. Doplnenie klinických príznakov ochorenia COVID-19 

Medzi klinické príznaky COVID-19 sú zaradené: 

 zvýšená telesná teplota nad 37°C, 

 kašeľ, 

 potenie, 

 únava, 

 bolesti hrdla,  

 bolesti hlavy,  

 dýchavičnosť, 

 strata chuti a/alebo strata čuchu, 

 črevné a zažívacie problémy, 

 pocit upchatého nosa. 

 

Poznámka: Pri výskyte niektorého z vyššie uvedených klinických príznakov sú v izolácii 

povinné zostať všetky osoby – očkované, neočkované, po prekonaní COVID-19. Osobám, 

ktorým sa za posledných 24 hodín vyskytne niektorý z vyššie uvedených klinických 

príznakov, je zakázané vstúpiť do priestorov MTF STU. 

 

2. Zmena dĺžky domácej izolácie pozitívnej osoby z 10 na 5 dní  

Izolácia trvá po dobu 5 dní od dátumu odobratia vzorky s pozitívnym výsledkom, alebo 

odo dňa objavenia sa prvých klinických príznakov ochorenia. Izolácia sa môže na 5. deň 

ukončiť, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u osoby nevyskytli vyššie uvedené klinické 

príznaky. Po ukončení doby izolácie je osoba povinná mať na verejnosti po dobu 5 dní prekryté 

horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu, alebo s jeho prekrytím 

chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk. Izoláciu ukončuje ošetrujúci lekár. 

Bezodkladne po oznámení pozitívneho výsledku testu, je osoba povinná oznámiť túto 

skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte do dvoch dní pred odberom 

testu, alebo do dvoch dní pred objavením sa prvých klinických príznakov ochorenia. 

Zmena platí pre vzorky odobrané od dátumu 25.01.2022. Na vzorky s pozitívnym 

výsledkom odobrané do 25.01.2022 sa vzťahuje pôvodná dĺžka karantény a nie je možné 

ju skrátiť. 



 

3. Skrátenie dĺžky domácej karantény úzkeho kontaktu 

a) V prípade neočkovanej osoby a zaočkovanej osoby bez posilňujúcej dávky, ak od 

zaočkovania uplynulo viac ako 9 mesiacov:  

 Bude trvať 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u osoby nevyskytli príznaky 

znemožňujúce pracovnú činnosť.  

 Vykonanie RT- PCR testu na 5. deň už nebude potrebné pri každom úzkom kontakte. 

O vykonaní testu na COVID-19 najskôr na 5. deň po úzkom kontakte rozhodne 

ošetrujúci lekár. 

 Po ukončení času karantény je osoba staršia ako 6 rokov povinná mať na verejnosti 

počas 5 dní prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu a 

dodržiavať hygienu rúk.  

 Ak sa počas 5-dňovej karantény vyskytnú u osoby príznaky ochorenia, o ďalšom 

postupe rozhodne všeobecný lekár. 

 

b) V prípade očkovanej osoby s posilňujúcou dávkou, zaočkovanej osoby, ktorá bola 

zaočkovaná pred nie viac ako 9 mesiacmi a osoby, ktorá prekonala COVID-19 pred 

menej ako 180 dňami  

 Ak očkované osoby, ktorým bola aplikovaná posilňujúca dávka, alebo boli 

zaočkované pred nie viac ako 9 mesiacmi, alebo ide o osoby, ktoré prekonali COVID-

19 pred menej ako 180 dňami, nemajú klinické príznaky, karanténa pre nich nie je 

povinná.  

 Na verejnosti však musia mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez 

výdychového ventilu po obdobie 7 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou 

(a to aj v prípade, ak sa od ostatných osôb v exteriéri nachádzajú viac ako 2 metre). 

 

Tieto osoby však zostávajú v karanténe ak: 

 sa u nich vyskytol čo i len jeden z klinických príznakov COVID-19, 

 ak ošetrujúci lekár posúdi u tejto osoby karanténu ako potrebnú, 

 to môže byť pre zreteľahodné epidemiologické dôvody, ktorými sú napríklad 

dlhodobý úzky kontakt s pozitívnou osobou, ohrozenie imunodeficitnej osoby na 

pracovisku. 

 

Za osobu očkovanú alebo osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19, sa považuje:  

 kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu dávku, alebo 

 kompletne očkovaná, alebo 

 ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. 

 

Upozorňujeme, že horná hranica platnosti očkovania proti COVID-19 sa na účely danej 

vyhlášky skracuje z jedného roka na 9 mesiacov.  

 

4. Zmena definície „kompletne očkovaná osoba“ 

Za kompletne očkovanú osobu sa považuje osoba ktorá: 

a) najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 

s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky, 

alebo 

b) najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej schémy proti ochoreniu COVID-19 

s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii tejto dávky, alebo 



c) najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak 

bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od 

prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej 

dávky. 

 

5. Zmena definície „úzky kontakt“ 

Za úzky kontakt sa považuje kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto 

kontakte nemali prekryté horné dýchacie cesty respirátorom min. FFP2 a zároveň:  

a) osoby boli v priamom fyzickom kontakte, alebo 

b) osoby boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút, alebo 

c) osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút, alebo 

d) osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút. 

 

Poznámka: obdobie úzkeho kontaktu sa počíta 2 dni pred odberom pozitívnej vzorky, alebo 

od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby, ktorá je blízkym kontaktom. 

 

V Trnave dňa: 01.02.2022 

 

 

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. 

dekan MTF STU so sídlom v Trnave 

 


