
POKYN DEKANA MTF STU A RIADITEĽA ÚZ ŠDaJ M. UHRA V TRNAVE K UBYTOVANIU  

ŠTUDENTOV S TRVALÝM POBYTOM NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

(ďalej len „študent“) PRE  AKADEMICKÝ ROK 2020/2021 

Z dôvodu zabránenia šírenia prenosných ochorení v ubytovacích zariadeniach Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave, Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave (ďalej len „ŠD“) vydávam 

nasledovný záväzný  

P  O K  Y  N 

1. Študent, ktorý sa príde do ŠD M. Uhra ubytovať a za ostatných 14 dní sa nezdržiaval v krajinách, ktoré 

nie sú uvedené na zozname bezpečných krajín, musí vyplniť a podpísať „Čestné vyhlásenie“, ktoré je 

na stránke: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/uz_sdaj/Covid_19_Cestne_vyhlasenie.pdf 

2. Študent, ktorý sa za ostatných 14 dní zdržiaval v krajinách, ktoré nie sú uvedené na zozname 

bezpečných krajín, sa môže prísť ubytovať len ak pri príchode do ŠD predloží potvrdenie 

o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, vykonaného na území SR (pozn.: test 

sa vykonáva po absolvovaní 5-dňovej domácej izolácie v SR).   

3. Všetky osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili 

tzv. nebezpečnú krajinu, sa musia prihlásiť na miestne príslušný regionálny úrad verejného 

zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) v SR a absolvovať domácu izoláciu. Príslušný RÚVZ im pomôže 

zorientovať sa v situácii, oboznámi ich s pravidlami domácej izolácie a zmanažuje testovanie na 

ochorenie COVID-19, najskôr na 5. deň po príchode. 

4. Každý študent musí dodržiavať stanovené opatrenia vyhlásené Ústredným krízovým štábom SR 

a príslušného ŠD. 

5. ŠD M. Uhra v Trnave nemôže v žiadnom prípade slúžiť ako miesto domácej izolácie a nie je ho 

možné ani nahlásiť RÚVZ ako adresu domácej izolácie! 

6. Každý študent má povinnosť si dezinfikovať ruky pri vstupe do ŠD a nosiť rúško vo všetkých 

vnútorných spoločných priestoroch ŠD, okrem vlastnej izby. 

7. Aktuálny zoznam bezpečných krajín je zverejnený na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR 

www.uvzsr.sk alebo na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR www.mzv.sk 

Aktuálny zoznam bezpečných krajín je nevyhnutné sledovať pred samotným príchodom študenta do krajiny 

SR. Zoznam bezpečných krajín k 21.8.2020 je uvedený v Prílohe č. 1 tohto pokynu.  

 

V Trnave, 24.8.2020                                          

 

                                                                                                          Ing. Radovan Široký 

                                                                                           riaditeľ ÚZ ŠDaJ MTF STU 

 

 

                                                                                            prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. 

                                                                                                       dekan MTF STU 
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Príloha č.1 

ZOZNAM  BEZPEČNÝCH  KRAJÍN K 21.8.2020 

 Austrália 

 Belgicko 

 Cyprus 

 Česko 

 Čína 

 Dánsko 

 Estónsko 

 Faerské ostrovy 

 Fínsko 

 Francúzsko 

 Grécko 

 Holandsko 

 Chorvátsko 

 Island 

 Írsko 

 Japonsko 

 Južná Kórea 

 Lichtenštajnsko 

 Litva 

 Lotyšsko 

 Maďarsko 

 Malta 

 Monako 

 Nemecko 

 Nový Zéland 

 Nórsko 

 Poľsko 

 Rakúsko 

 Slovinsko 

 Spojené kráľovstvo 

 Španielsko 

 Švajčiarsko 

 Taliansko 

 

 

 

 

 


