
Príloha č.1 
 

VÝSTRAŽNÝ  SYSTÉM - DODRŽIAVANIE HYGIENICKÝCH A EPIDEMIOLOGICKÝCH  OPATRENÍ PRE 
UBYTOVANÝCH ŠTUDENTOV  V ŠD M.Uhra Trnava  

 
ZELENÁ  FÁZA - ŠD NEMÁ OSOBU S PODOZRENÍM A ANI S POTVRDENÝM OCHORENÍM NA COVID-19 

 

Ubytovaná osoba: 
 

Začiatok 
ubytovania: 

Pri vstupe do ŠD: Príkazy, zákazy 
a usmernenia: 

Pri „Subjektívnych príznakoch“ 
COVID–19 počas ubytovania: 

Študent SR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Čestné vyhlásenie 

 
 
 
 
-Povinnosť 
dodržiavať „ROR“: 
-nosiť rúško 
vo vnútorných 
priestoroch „ŠD a ŠJ“ 
okrem svojej izby,  
 
- Dodržiavať 
odstupovú 
vzdialenosť,  
 
- Dezinfikovať ruky 
po príchode 
a odchode z           
„ŠD a ŠJ“.  

 
 
 
 
- v ŠD ZÁKAZ NÁVŠTEV, 
- v ŠD obmedziť vstup len 
pre ubytovaných 
študentov, zamestnancov 
a nájomníkov. 
 
- Minimalizovať cestovanie 
z ŠD domov alebo inam 
počas akademic. roka. 
 
- Dodržiavať aktuálne 
usmernenia ŠD,ÚKŠ SR 
a „RÚVZ“. 

- musí telefonicky kontaktovať 
svojho všeobecného lekára, 
- následne musí mailom 
informovať ŠD o situácií 
a ďalšom postupe. 
-ŠD odporúča študentovi aj 
spolubyvajúcim, aby opustili ŠD 
bez odubytovania a návrat 
študentov na ŠD bude možný 
podľa priebehu situácie. 
- Ak študenti neopustia ŠD, 
musia študenti minimalizovať 
pohyb v ŠD. 

Zahraničný študent  
z „BK“ 

-musí telefonicky kontaktovať 
lekára,resp. RÚVZ, 
- následne musí mailom 
informovať ŠD o situácií, 
- ŠD odporúča študentovi , aby 
opustil ŠD, alebo ŠD presunie 
ZŠ do vyhradenej izolačky v ŠD. 

Zahraničný študent  
z „RK“ 

Negatívny test 
na COVID-19, vykonaný 
na území SR 

Zamestnanec 
s trvalým pobytom 
SR aj mimo SR 

Čestné vyhlásenie - telefonicky kontaktovať svojho 
všeobecného lekára,  
- informovať ŠD a opustiť ŠD. 

 
Zásadné pravidlo: Osoby sa ubytujú za štandardných podmienok a ŠD vyčlení z ubytovacej kapacity izolačné izby pre zahraničných 
študentov, ktorí majú subjektívne príznaky, nemôžu odísť domov, nebudú si vyžadovať hospitalizáciu a pri ktorých nebude možný prevoz 
do domáceho prostredia. 
Sankcie: V prípade, že ubytované osoby nebudú dodržiavať epidemiologické odporúčania a usmernenia ŠD a RÚVZ SR, riaditeľ má právo 
im bez odvolania zrušiť ubytovanie v ŠD.  
  
Kontakt ŠD M.Uhra: e-mail: monika.hilkova@stuba.sk                                             Tel.: +421 908 674  055 /slovenský študenti/ 
                                                   maria.resetkova@stuba.sk                                            Tel.: +421 918 646 015 /zahraničný študenti/ 
 
 
Mimoriadne zdravotné udalosti: 155 
Kontakt RÚVZ: http://www.uvzsr.sk/ 
Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu: 
https://korona.gov.sk/ 
 
Vysvetlivky: 

- „BK“-  Bezpečná krajina 
- „RK“ - Riziková krajina 
- „ROR“- Rúško, Odstup, Ruky 
- „ŠD a ŠJ“- Študentský domov a Študentská jedáleň 
- „RÚVZ“ – Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
- „ÚKŠ SR“- Ústredný krízový štáb Slovenska 
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VÝSTRAŽNÝ  SYSTÉM - DODRŽIAVANIE HYGIENICKÝCH A EPIDEMIOLOGICKÝCH  OPATRENÍ PRE 

UBYTOVANÝCH ŠTUDENTOV  V ŠD M.Uhra Trnava 

 
ORANŽOVÁ  FÁZA - ŠD MÁ OSOBU S PODOZRENÍM NA OCHORENIE COVID-19 

Platia opatrenia zelenej fázy a súčasne opatrenia oranžovej fázy. 

Ubytovaná osoba: 
 

Začiatok 
ubytovania: 

Pri vstupe do 
ŠD: 

Príkazy, zákazy 
a usmernenia: 

Pri  „PODOZRENÍ“ na ochorenie COVID–19 
počas ubytovania: 

Študent SR 
 

 
V prípade podozrenia 
na ochorenie zostať 
v izolácií v mieste 
trvalého bydliska 
a ubytovať sa až po jej 
skončení a negatívnom 
výsledku PCR testu. 

 
 
 
 
 
-Povinnosť 
dodržiavať 
„ROR“: 
 
-nosiť rúško 
vo vnútorných 
priestoroch „ŠD 
a ŠJ“ okrem 
svojej izby,  
 
-Dodržiavať 
odstupovú 
vzdialenosť,  
 
-Dezinfikovať 
ruky po 
príchode 
a odchode         
z  „ŠD a ŠJ“ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Zákaz 
vychádzania  
počas povinnej 
domácej 
izolácie. 
  

- musí telefonicky kontaktovať svojho 
všeobecného lekára, 
- následne musí bezodkladne informovať ŠD 
o potvrdení podozrenia COVID a o ďalšom 
postupe, 
- ŠD nariadi Povinnú domácu izoláciu celej izby 
(bez presunu na izolačky) do doby určenej 
všeobecným lekárom resp. RÚVZ. 
 

Zahraničný študent  
z „BK“ 

 
V prípade podozrenia 
na ochorenie zostať 
v izolácii a ubytovať sa 
v ŠD až po jej skončení 
a negatívnom výsledku 
PCR testu. 

-musí bezodkladne telefonicky kontaktovať 
lekára, resp. RÚVZ, 
- následne musí bezodkladne informovať ŠD 
o potvrdení COVID a o ďalšom postupe, 
- ŠD nariadi Povinnú domácu izoláciu celej 
izby, vo vyhradených izolačkách v ŠD do doby 
určenej všeobecným lekárom resp. RÚVZ. 
 

Zahraničný študent  
z „RK“ 

Zamestnanec 
s trvalým pobytom 
SR 

V prípade podozrenia 
na ochorenie zostať 
v izolácií v mieste 
trvalého bydliska 
a ubytovať sa v ŠD až 
po jej skončení 
a negatívnom výsledku 
PCR testu. 

- povinná domáca izolácia mimo ŠD.  
- kontaktovať svojho všeobecného lekára a ŠD v 
spolupráci s RÚVZ. 
 
 
 

Zamestnanec 
mimo trvalého 
pobytu SR 

- povinná domáca izolácia vo vyhradených 
izolačkách v ŠD, 
- kontaktovať svojho všeobecného lekára a ŠD v 
spolupráci s RÚVZ. 

 
Zásadné pravidlo: Osobu môže s „PODOZRENÍM“ na ochorenie COVID-19 určiť jedine príslušný RÚVZ alebo ošetrujúci lekár. Osoby majú 
povinnú domácu izoláciu a ŠD zabezpečí za odplatu pre izolovaného študenta potrebné služby ( strava, hygienické a zdravotné potreby). 
ŠD zvýši upratovanie spoločných priestorov a dezinfekciu spoločných dotykových plôch na 3x denne. 
 
Kontakt ŠD M.Uhra: e-mail: monika.hilkova@stuba.sk                                             Tel.: +421 908 674  055 /slovenský študenti/ 
                                                   maria.resetkova@stuba.sk                                            Tel.: +421 918 646 015 /zahraničný študenti/ 
 
Mimoriadne zdravotné udalosti: 155 
Kontakt RÚVZ: http://www.uvzsr.sk/ 
Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu: 
https://korona.gov.sk/ 
 
Vysvetlivky: 

- „BK“-  Bezpečná krajina 
- „RK“ - Riziková krajina 
- „ROR“- Rúško, Odstup, Ruky 
- „ŠD a ŠJ“- Študentský domov a Študentská jedáleň 
- „RÚVZ“ – Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
 
 

mailto:korona.jurahronca@stuba.sk
mailto:maria.resetkova@stuba.sk
http://www.uvzsr.sk/
https://korona.gov.sk/


Príloha č.1 
 

 VÝSTRAŽNÝ  SYSTÉM - DODRŽIAVANIE HYGIENICKÝCH A EPIDEMIOLOGICKÝCH  OPATRENÍ PRE 
UBYTOVANÝCH ŠTUDENTOV  V ŠD M.Uhra Trnava 

 
ČERVENÁ  FÁZA - ŠD MÁ OSOBU S POTVRDENÝM OCHORENÍM COVID-19 

Platia opatrenia zelenej, oranžovej a súčasne aj červenej fázy. 

Ubytovaná 
osoba: 

 

Začiatok 
ubytovania: 

Pri vstupe do ŠD: Príkazy, zákazy 
a usmernenia: 

Pri „POTVRDENÍ“ na ochorenie 
COVID–19 počas ubytovania: 

Študent SR 
 

 
 
 
-V prípade, že 
ochorenie je 
potvrdené počas 
izolácie, predĺži sa 
možnosť izolácie do 
doby určenej RÚVZ 
resp. lekárom 
a ubytovať sa až po 
jej skončení 
a negatívnom 
výsledku PCR testu. 

 
 
 
-Povinnosť 
dodržiavať „ROR“: 
 
-nosiť rúško 
vo vnútorných 
priestoroch „ŠD a ŠJ“ 
okrem svojej izby,  
 
- Dodržiavať 
odstupovú 
vzdialenosť,  
 
- Dezinfikovať ruky 
po príchode 
a odchode z 
 „ŠD a ŠJ“.  

 
 
 
 
 
 
 
- Zákaz 
vychádzania  
počas povinnej 
domácej izolácie.  

 
-Povinná domáca izolácia mimo ubytovania 
ŠD, do doby určenej RÚVZ resp. 
ošetrujúceho lekára. 
 
-V prípade, ak nebude študent môcť 
absolvovať domácu izoláciu mimo ŠD 
a budú voľné ubytovacie kapacity, tak môže 
byť domáca izolácia vo vyhradenej  izolačke 
v ŠD, do doby určenej RÚVZ resp. 
ošetrujúceho lekára. 
 
-V prípade, že nebude postačujúca kapacita 
vyhradených izolačiek v ŠD, nariadi sa 
izolácia celej izby. 

Zahraničný 
študent  
z „BK“ 

Zahraničný 
študent  z „RK“ 

Zamestnanec 
s trvalým 
pobytom SR 
 
Zamestnanec 
mimo trvalého 
pobytu SR 

- Povinná domáca izolácia mimo ubytovania 
ŠD, do doby určenej RÚVZ resp. 
ošetrujúceho lekára. 
- Telefonicky kontaktovať svojho 
všeobecného lekára a ŠD. 
-Pri pozitívnom výsledku zahr.zamestnanca 
presun do vyhradenej  izolačky v ŠD. 

 
Zásadné pravidlo: Osobu môže s „POTVRDENÝM“ ochorením COVID-19 určiť jedine príslušný RÚVZ alebo ošetrujúci lekár. Osoby majú 
povinnú domácu izoláciu a ŠD zabezpečí za odplatu pre izolovaného študenta, ktorý zostal  v izolácii v ŠD potrebné služby (strava, 
hygienické a zdravotné potreby).  
V prípade, že nebude postačujúca kapacita vyhradených izolačiek v ŠD, nariadi sa izolácia celej izby.  
ŠD zvýši dezinfekciu priestorov, v ktorých sa pohybovala osoba s potvrdeným ochorením za posledných 48 hodín pred nástupom do 
povinnej domácej izolácie. 
V prípade trvania červenej fázy viac ako týždeň, konzultovať s RÚVZ prerušenie prevádzky ŠD a prerušenie ubytovania študentov.  
 
Kontakt ŠD M.Uhra: e-mail: monika.hilkova@stuba.sk                                             Tel.: +421 908 674  055 /slovenský študenti/ 
                                                   maria.resetkova@stuba.sk                                            Tel.: +421 918 646 015 /zahraničný študenti/ 
 
Mimoriadne zdravotné udalosti: 155 
Kontakt RÚVZ: http://www.uvzsr.sk/ 
Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu: 
https://korona.gov.sk/ 
 
Vysvetlivky: 

- „BK“-  Bezpečná krajina 
- „RK“ - Riziková krajina 
- „ROR“- Rúško, Odstup, Ruky 
- „ŠD a ŠJ“- Študentský domov a Študentská jedáleň 
- „RÚVZ“ – Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
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