
POKYN  RIADITEĽA  ÚZ ŠDaJ   

K ORGANIZÁCIÍ A DODRŽIAVANIU EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ PRE UBYTOVANÝCH 

ŠTUDENTOV   

V ŠTUDENTSKOM DOMOVE M. UHRA TRNAVA PRE  AKADEMICKÝ ROK 2020/2021 

 

 Z dôvodu zabránenia šírenia prenosných ochorení v ubytovacom zariadení Slovenskej technickej 

univerzity v Trnave  (ďalej len ŠD) a v súlade s odporúčaním MŠVVaŠ SR vydávam nasledovný záväzný  

POKYN 

1. Tento pokyn upravuje základné hygienicko-epidemiologické opatrenia pre zabezpečenie 

prevádzky ŠD a zabezpečenie hygienicko-epidemiologických opatrení pre ubytovaných 

študentov. 

2. Pre účely zabezpečenia prevádzkových podmienok v oblasti epidémie, ich aktualizácie 

a informovanosti študenta zriadi riaditeľ ÚZ ŠDaJ permanentný monitorovací a koordinačný 

orgán ako poradný orgán Krízového štábu STU, ktorého náplňou je sledovanie a organizovanie 

epidemiologickej situácie. Na základe jej vývoja zavádza potrebné opatrenia.  

3. Tento dokument je koncipovaný ako výstražný systém v troch úrovniach: zelená, oranžová 

a červená. Výstražný systém na dodržiavanie hygienických a epidemiologických opatrení pre 

ubytovaných študentov STU ŠD M.Uhra Trnava /príloha č.1/ 

4. Riaditeľ ŠD M.Uhra Trnava si zabezpečí dostatok skladových zásob osobných ochranných 

pracovných prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov. 

5. Riaditeľ ŠD M.Uhra Trnava zabezpečí, aby zamestnanci, ktorí budú zabezpečovať hygienicko-

epidemiologické opatrenia, boli informovaní a poučení o sprísnených podmienkach pri čistení 

a dezinfekcii dotykových plôch a ostatných povrchov a zariadení v ŠD. 

6. Riaditeľ ŠD M.Uhra Trnava pri vstupe do ŠD zabezpečí zverejnenie inštrukcií (jednotlivé fázy 

výstražného systému) ako postupovať v prípade podozrenia na ochorenie a aj v prípade 

potvrdenia na ochorenie COVID-19, vrátane kontaktných údajov (telefón, e-mail, webová 

stránka).  

7. V prípade, že študent nebude dodržiavať epidemiologické odporúčania a usmernenia ŠD a RÚVZ 

SR, má riaditeľ ŠD M.Uhra Trnava právo bez možnosti odvolania ubytovanej osobe zrušiť 

ubytovanie v ŠD. 

8. V prípade subjektívnych príznakov študenta na ochorenie COVID-19 (t.j. zelená fáza) má študent 

minimalizovaný pohyb v ŠD s výnimkou zabezpečenia stravy a základných životných potrieb. 

9. V prípade vyhlásenia oranžovej fázy študent, ktorému RÚVZ resp. ošetrujúci lekár potvrdil 

podozrenie na ochorenie COVID-19, má nariadenú povinnú domácu izoláciu aj so 

spolubývajúcimi, t.j. zákaz vychádzania z izby/bunky. 

10. V prípade vyhlásenia červenej fázy sa prehodnotia možnosti zatvorenia všetkých prevádzok 

služieb, ktoré sú v správe ubytovacieho zariadenia v rámci priestorov ŠD M.Uhra Trnava, vrátane 

stravovania.  

11. V prípade vyhlásenia červenej fázy s viacerými potvrdenými prípadmi ubytovaných študentov na 

ŠD M.Uhra Trnava  sa zváži: 

a) Prerušenie poskytovania ubytovacích služieb v ŠD, resp. vo vybraných objektoch alebo 

častiach, 

b) Prerušenie ubytovania vybraným skupinám študentov (napr.: študent, ktorý má trvalý pobyt 

v SR), čo sa ubytovaným študentom oznámi v dostatočnom predstihu.  

12. Priestory, kde sa pozitívny študent pohyboval posledných 48 hodín pred nástupom do domácej 

izolácie, budú podrobené zvýšenej dezinfekcii. 



13. Prevádzky služieb, ktoré sú v správe ŠD, zabezpečujú svoje služby v sprísnenom režime, t.j. na 

jedného zákazníka 15m2 plochy, dodržanie odstupu min. 2m a pod. 

14. Stravovacie centrum a ostatné prevádzky služieb je nutné nastaviť tak, aby boli zaistené 

hygienicko- epidemiologické opatrenia v súlade s nariadeniami Ústredného krízového štábu 

Slovenskej republiky (ÚKŠ SR) a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ( ÚVZ SR). 

15. Prevádzky služieb, ktoré nie sú v správe ŠD, sa riadia aktuálnymi nariadeniami ÚKŠ SR  a ÚVZ SR. 

 

A.   Zelená fáza – postup pre zabezpečenie bežnej prevádzky ŠD 

Zelená fáza predstavuje stav, kedy ŠD nemá osobu s podozrením na COVID-19 ani s potvrdeným 

ochorením na COVID-19. 

a)   Študent je povinný dodržiavať a postupovať podľa opatrení a usmernení  ŠD a ÚVZ SR, 

b)   Zahraničný študent z rizikovej krajiny musí predložiť pred začiatkom ubytovania v ŠD negatívny 

test na COVID-19, vykonaný na území SR, 

c)   Študent s trvalým pobytom v SR a zahraničný študent z bezpečnej krajiny musí predložiť pred 

začiatkom ubytovania v ŠD Čestné vyhlásenie, 

d)   Študent je povinný si dezinfikovať ruky po príchode  a odchode z ŠD, študentskej jedálne              

         (ďalej len ŠJ) a ostatných prevádzok, ktoré sa nachádzajú v ŠD, 

   e)   Študent je povinný nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch ŠD a ŠJ, okrem svojej izby,  

   f)   Študent je povinný pravidelne upratovať svoje priestory, najmä sociálne zariadenia, s využitím              

        dezinfekčných prostriedkov, používať tekuté dezinfekčné mydlá a dbať na hygienické opatrenia, 

   g)  V izbe, v ktorej sa zdržuje skupina študentov, odporúčame časté a intenzívne vetranie,   

   h)  Študentom sa odporúča minimalizovať cestovanie z ŠD (domov alebo inam) v priebehu akad.  

         roka 2020/2021, 

 ch)  Na ŠD je obmedzený vstup len ubytovaným študentom a osobám pracujúcim v priestoroch ŠD,          

    i)  V ŠD sú ZAKÁZANÉ návštevy s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie. 

 

B.  Oranžová fáza – postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 

Oranžová fáza nastáva v prípade študenta s podozrením na ochorenie COVID-19. 

V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 ubytovanej osoby, platia nad rámec opatrenia zelenej 

fázy, nasledovné usmernenia: 

Študenti s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-

19 ( zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chute a čuchu, iný príznak infekcie 

horných dýchacích ciest) majú zákaz vychádzania z izby a majú nariadenú povinnú domácu  izoláciu 

do ďalšieho postupu, určeného ošetrujúcim lekárom. Ak nie je dostatočná kapacita na jednotlivú 

izoláciu, môže prevádzkový riaditeľ ŠD nariadiť izoláciu celej izby alebo ubytovacej bunky.  

 

1. Študent s trvalým pobytom na Slovensku: 

a) Ak sa u študenta objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu dňa, bezodkladne o tom 

študent informuje ŠD prostredníctvom uvedených kontaktov príslušného ŠD (viď príloha             

č. 1-6). Na uvedených telefónnych kontaktoch je stála služba. 

b) Študenta môže s podozrením na ochorenie COVID-19 určiť  jedine miestne príslušný RÚVZ 

alebo ošetrujúci lekár.  

c) Ak miestne príslušný RÚVZ oznámi ŠD podozrenie výskytu ochorenia u študenta, tak ŠD 

postupuje podľa jeho pokynov a poskytuje súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ. 

d) Ak študent oznámi ŠD po indikácií všeobecným lekárom, že je u neho podozrenie na 

ochorenie COVID-19, tak ŠD bezodkladne kontaktuje miestne príslušný RÚVZ a postupuje 

podľa jeho pokynov a poskytuje súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ. 



e) Ak je u študenta podozrenie na ochorenie COVID- 19, povinná domáca izolácia sa týka 
všetkých ubytovných študentov v danej izbe, resp. bunke. 
f) Ak študent bude mať výsledok testu pozitívny, tak sa prechádza do červenej fázy 

a študentovi aj ostatným spolubývajúcim sa odporúča domáca izolácia mimo ubytovania ŠD 

v inom ubytovacom zariadení.  

 

2.  Zahraničný študent, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku: 

Postupuje rovnako ako „Študent s trvalým pobytom na Slovensku“ len s tým rozdielom, že 

domácu izoláciu absolvuje vo vyhradených izolačkách v ŠD, do doby určenej RÚVZ resp. 

ošetrujúcim lekárom.   

 

C. Červená fáza – postup pri výskyte ochorenia COVID-19 

Červená fáza nastáva pri viac ako dvoch potvrdených pozitívnych prípadoch COVID-19 medzi   

ubytovanými osobami na ŠD.  

V prípade potvrdeného ochorenia na COVID-19 pozitívneho študenta, platia nad rámec opatrenia 

zelenej a oranžovej fázy nasledovné usmernenia: 

 

1.  Študent s trvalým pobytom na Slovensku: 

a) Má povinnosť v súčinnosti s miestne príslušným RÚVZ si zabezpečiť domácu izoláciu  mimo 

ubytovania v danom ŠD, a to na adrese svojho trvalého pobytu alebo v inom ubytovacom 

zariadení, a to do doby určenej RÚVZ resp. ošetrujúcim lekárom. 

b) Vo výnimočnom prípade a v prípade voľných ubytovacích kapacít, môže absolvovať domácu 

izoláciu vo vyhradenej  izolačke v ŠD alebo riaditeľ ŠD  môže nariadiť povinnú domácu izoláciu 

celej izby resp. ubytovacej bunky.  

 

2.    Zahraničný študent, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku: 

a) Zahraniční študenti s pozitívnym testom budú v spolupráci s RÚVZ presunutí do domácej 

izolácie do iného ubytovacieho zariadenia, alebo vo výnimočnom prípade do  vyhradenej 

izolačky v ŠD,  

b)  V prípade, že nebude postačujúca kapacita vyhradených izolačiek v ŠD, riaditeľ ŠD môže 

nariadiť izoláciu celej izby resp. ubytovacej bunky.  

 

 

V Trnave, 7.9.2020 

 
 

         Ing. Radovan Široký 

             riaditeľ ÚZ ŠDaJ 

Prílohy: 

č. 1 Výstražný systém – Dodržiavanie hygienických a epidemiologických opatrení pre ŠD M.Uhra Trnava 

 


