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Opatrenia pre MTF STU so sídlom v Trnave počas mimoriadnej situácie vyhlásenej na
obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19
Cieľom opatrení je stanoviť základné prevádzkové podmienky na Materiálovotechnologickej fakulte
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave (ďalej „MTF STU“) počas trvania
pandémie ochorenia COVID-19.
Dokument rešpektuje aktuálne platné opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR
(ďalej len „ÚVZ SR“) a predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej
aktualizácii.
V súlade s dokumentom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, opatrenia sú
koncipované v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. Záväzné sú pre všetkých študentov
a zamestnancov fakulty, účelových zariadení fakulty a externých subjektov pôsobiacich
v priestoroch fakulty.
Zelená fáza predstavuje stav, kedy fakulta, či jej súčasť, nemá osobu s podozrením na ochorenie
ani s potvrdeným ochorením COVID-19.
Oranžová fáza predstavuje situáciu, kedy má fakulta, či jej súčasť študenta alebo zamestnanca s
podozrením na ochorenie COVID-19.
Červená fáza nastáva pri viac ako dvoch potvrdených COVID-19 pozitívnych prípadoch bez
epidemiologickej súvislosti medzi študentmi a/alebo zamestnancami fakulty alebo jej súčasti.
V „zelenej fáze“:
 zápis študentov bude zrealizovaný elektronickou formou, resp. vo výnimočných prípadoch
individuálne vo vopred dohodnutom čase,
 zahraniční študenti budú v dostatočnom predstihu pred začiatkom vzdelávania upozornení na
podmienky vstupu na územie SR, prípadnú povinnosť domácej izolácie na území SR,
absolvovania PCR testu, či potrebu preukázania sa negatívnym výsledkom PCR testu pri vstupe
na územie SR podľa opatrení a usmernení ÚVZ SR,
 interné priestory fakulty budú pravidelne dôkladne čistené a dezinfikované, zabezpečený bude
dostatok prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu,
 každý zamestnanec a študent fakulty vyplní v prvom výučbovom týždni zimného semestra
dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie ostatných 14 dní na:
https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/koronavirus-a-stu-vsetko-co-potrebujete-vediet/zdravotnydotaznik-a-vyhlasenie-zamestnanca-studenta-pred-zaciatkom-akademickeho-roka-20202021.html?page_id=13670 alebo v tlačenej forme (Príloha č. 1) odovzdá do 25.9.2020 na Oddelení

bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, osobe zodpovednej za BOZP, PO a CO, pani
Kulifajovej (miestnosť č. T211) alebo v podateľni MTF STU,
 každý zamestnanec, ktorý sa vráti z „rizikovej krajiny“ alebo oblasti, je povinný túto skutočnosť
bezodkladne nahlásiť vedúcemu svojho pracoviska (ten následne p. Kulifajovej) a ostať v izolácii
v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku PCR testu na ochorenie COVID-19;
v prípade bezpríznakového priebehu izolácie je možné ju ukončiť na 10. deň aj bez absolvovanie
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testu na ochorenie COVID-19; pred návratom do zamestnania je zamestnanec povinný o splnení
uvedených povinností informovať vedúceho svojho pracoviska a ten následne informovať p.
Kulifajovú,
 ak zamestnanec zdieľa spoločnú domácnosť s osobou, ktorá bola v období ostatných 14 dní
v zahraničí v rizikovej oblasti a teda musí ostať v domácej izolácii, je povinný tak isto ostať
v domácej karanténe a telefonicky kontaktovať svojho vedúceho pracoviska a ošetrujúceho
lekára, ktorý určí ďalší postup; zamestnanec postupuje rovnako, ak bol v kontakte s osobou,
u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID-19,
 do odvolania sú zrušené pracovné cesty do rizikových krajín a oblastí a obmedzené akékoľvek
pracovné cesty,
 pracovné stretnutia s vyššou koncentráciou účastníkov je potrebné minimalizovať a skrátiť ich
trvanie na čo najkratšiu dobu,
 do odvolania je obmedzené organizovanie spoločenských a obdobných aktivít zamestnancov
a študentov konaných v uzavretých priestoroch fakulty,
 každá osoba pohybujúca sa vo vnútorných priestoroch fakulty má rúškom prekryté horné
dýchacie cesty, okrem špecifických situácií určených MTF STU (napríklad s ohľadom na špecifickú
potrebu študenta, ak nosenie rúška nie je v súlade s ochranou a bezpečnosťou pri práci a pod.),
 pri realizácii pedagogického procesu, pedagógovia nosia rúško alebo ochranný štít a od
študentov dodržiavajú odstup minimálne 2 metre,
 v prípade, že sa vzdelávacej aktivity má zúčastniť viac ako 50 osôb, zrealizuje sa tak, aby bola
využitá na fyzickú prítomnosť maximálne polovica kapacity prednáškovej miestnosti a medzi
študentmi boli zabezpečené rozostupy (šachovnicové sedenie),
 o skupinách študentov, ktorí absolvujú jednotlivé predmety v rovnakom čase a v rovnakej
miestnosti, sa vedie evidencia a minimalizuje sa neorganizované preraďovanie študentov medzi
jednotlivými skupinami,
 vyučujúci na každej pedagogickej aktivite vyhotovuje prezenčnú listinu fyzicky prítomných
študentov, ktorá umožní v prípade potreby ich kontaktovať; prezenčné listiny je potrebné
uchovávať min. do 31.1.2021 a na požiadanie predložiť prodekanovi fakulty pre vzdelávanie,
 medzi jednotlivými pedagogickými aktivitami budú zabezpečené dostatočné prestávky na
vyvetranie, prípadne dezinfikovanie priestorov; vyvetrať danú miestnosť je potrebné pred
začiatkom aj po skončení pedagogickej aktivity,
 nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom
COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, ...)
nesmie vstúpiť do priestorov fakulty,
 ak sa u ktorejkoľvek osoby aktuálne sa pohybujúcej v priestoroch fakulty objavia príznaky nákazy
COVID-19, bezodkladne opustí fakultu (v prípade potreby počká v izolačnej miestnosti na
príchod záchrannej zdravotnej služby – izolačná miestnosť sa nachádza na ŠD M. Uhra, nový
internát, blok B, miestnosť 216 B) a vykoná ďalšie opatrenia podľa inštrukcií svojho ošetrujúceho
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lekára (po telefonickom dohovore); v prípade zamestnanca fakulty bezodkladne informuje (ak
je to možné, telefonicky) o tejto skutočnosti svojho nadriadeného a ten následne p. Kulifajovú,
 vedúci jednotlivých pracovísk sú povinní vizuálne monitorovať zdravotný stav zamestnancov
pracoviska a v prípade výskytu symptómov ochorenia COVID-19, danému zamestnancovi
zamedziť pobyt na pracovisku s náležitým odôvodnením výkonu preventívnych opatrení
v záujme ochrany zdravia ostatných osôb na pracovisku a následne informovať p. Kulifajovú,
 zamestnanec je povinný rešpektovať pokyny nadriadeného pracovníka ohľadom opustenia
pracoviska, budovy alebo izolácie pri podozrení na príznaky ochorenia COVID-19,
 v záujme bezpečnosti zamestnancov pracoviska, môže vedúci daného pracoviska
zamestnancom nariadiť prácu z domácnosti, ak to druh práce dohodnutý v pracovnej zmluve
zamestnanca umožňuje a mailom informovať o tejto skutočnosti dekana fakulty; nariadenie
práce z domácnosti sa preukazuje formou e-mailovej komunikácie, v ktorej vedúci pracoviska
určí úlohy pre zamestnanca a termíny ich splnenia, pričom je zodpovedný za ich kontrolu
a prevzatie výsledkov,
 v prípade, že sa u študenta fakulty vyskytne podozrenie (má lekárom odporúčanú izoláciu pre
príznaky ochorenia COVID-19 alebo nariadené PCR testovanie) alebo je potvrdené ochorenie
COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje mailom vedúcu študijného oddelenia
(renata.ivancikova@stuba.sk) a tá následne p. Kulifajovú,
 v prípade, že sa u zamestnanca fakulty vyskytne podozrenie (má lekárom odporúčanú izoláciu
pre príznaky ochorenia COVID-19 alebo nariadené PCR testovanie) alebo je potvrdené ochorenie
COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje vedúceho svojho pracoviska a ten následne p.
Kulifajovú,
 v prípade, že u študenta alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19, pristupuje sa k opatreniam na úrovni „oranžovej fázy“.
„Oranžová fáza“ sa vyhlasuje pre fakultu ako celok alebo určitý objekt fakulty.
Študenta, či zamestnanca, môže určiť ako „podozrivého“ jedine Regionálny ÚVZ (RÚVZ) alebo jeho
ošetrujúci lekár (môže nastať aj v prípade, že osoba s podozrením na ochorenie alebo pozitívnym
výsledkom testu COVID-19 žije v spoločnej domácnosti so študentom/zamestnancom fakulty).
Študent alebo zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť fakulte (študent vedúcej študijného
oddelenia, zamestnanec vedúcemu svojho pracoviska), že je u neho podozrenie na ochorenie
COVID-19.
Pri podozrení na ochorenie COVID-19 v prípade študenta
Študent s podozrením na ochorenie COVID-19 je vylúčený z prezenčnej výučby do výsledkov jeho
PCR testu alebo usmernenia RÚVZ. Z prezenčnej výučby sa vylúčia aj úzke kontakty študenta. „Úzke
kontakty“ sú definované ako osoby, ktoré mali fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID-19
alebo osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID-19 do 2 metrov dlhšie ako 15 minút alebo boli
v uzavretom prostredí (učebni, zasadacej miestnosti) s podozrivým prípadom COVID-19 dlhšie ako
15 minút. U všetkých vyššie uvedených je ospravedlnená neúčasť na prezenčnej výučbe. Výučba u
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nich pokračuje dištančnou metódou, ak to charakter predmetu umožňuje alebo v náhradnom
termíne.
Ak je výsledok PCR testu:
 negatívny, prezenčná výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby. Študenta s podozrením na
ochorenie manažuje miestne príslušný RÚVZ. Ostatní študenti a zamestnanci sú informovaní, za
akých podmienok sa môžu vrátiť k prezenčnému štúdiu (nezaznamenali príznaky ochorenia,
neboli v kontakte s osobou, u ktorej je podozrenie na ochorenie alebo potvrdené ochorenie,
neboli v ostatných 2 týždňoch v oblasti so zvýšením rizikom infekcie a pod.),
 pozitívny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo prezenčnej výučby až do doby určenia ďalšieho
postupu RÚVZ. Ak nebola vylúčená z prezenčného vzdelávania celá študijná skupina, tak sa
preruší prezenčná výučba pre celú študijnú skupinu a ďalší postup sa dohodne s RÚVZ.
Ak sa potvrdí viac pozitívnych študentov, prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto
materiálu.
Pri podozrení na ochorenie COVID-19 v prípade zamestnanca fakulty
Zamestnanec s podozrením na ochorenie COVID-19 zostáva v domácej izolácii. Do výsledkov jeho
PCR testu alebo usmernenia RÚVZ fakulta vylúči z fyzickej prítomnosti jeho úzke kontakty (napr.
študentov, ktorí s ním boli v úzkom kontakte a kolegov so spoločnou pracovnou miestnosťou). Ak
sa jedná o vysokoškolského učiteľa a jeho zdravotný stav to umožňuje, počas izolácie pokračuje vo
výučbe dištančnou metódou.
Ak je výsledok PCR testu:
 negatívny, vylúčené úzke kontakty sa vracajú do svojho pracovného procesu. Zamestnanec s
podozrením na ochorenie sa riadi pokynmi svojho všeobecného lekára a RÚVZ, ktorí rozhodnú
o návrate pracovníka do pracovného procesu,
 pozitívny, informuje telefonicky alebo mailom vedúceho svojho pracoviska (ten následne p.
Kulifajovú) a situáciu ďalej manažuje RÚVZ.
„Červená fáza“ sa vyhlasuje pre fakultu ako celok alebo určitý objekt fakulty.
V prípade potvrdeného študenta:
 ak sa potvrdia 2 a viac prípadov pozitívnych študentov, zváži sa zatvorenie predmetnej budovy
fakulty alebo celej fakulty,
 preruší sa prezenčná výučba v skupinách študentov, v ktorých sa potvrdilo ochorenie COVID-19,
vylúčia sa z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty a ďalej sa postupuje podľa usmernenia
RÚVZ,
 výučba v tomto prípade prebieha len dištančnou metódou, predmety, pre ktoré to nie je možné,
sa uskutočnia v náhradných termínoch,
 ak sa u niektorej z osôb vylúčených z pedagogického procesu objavia počas doby zatvorenia
fakulty príznaky COVID-19, dotyčného manažuje jeho lekár,
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 o obnove prezenčného vzdelávania fakulta rozhodne po zvážení aktuálnej hygienickoepidemiologickej situácie a prípadnej konzultácie s RÚVZ,
 po ukončení šetrenia RÚVZ sa fakulta vracia do zelenej fázy, ak z odporúčaní a pokynov RÚVZ
nevyplýva potreba ponechania červenej alebo oranžovej fázy.
V prípade potvrdeného zamestnanca
 ak sa potvrdí ochorenie u zamestnanca fakulty, z pedagogického/pracovného procesu sa vylúčia
osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca a ďalej sa postupuje podľa usmernenia RÚVZ,
 ak sa u niektorého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia fakulty
príznaky COVID-19, dotyčného manažuje jeho lekár a zamestnanec je povinný o tejto
skutočnosti informovať telefonicky alebo mailom vedúceho svojho pracoviska (ten následne p.
Kulifajovú).
Permanentný monitorovací štáb fakulty pracuje v zložení:
doc. Ing. Roman Čička, PhD. – predseda štábu (roman.cicka@stuba.sk, +421 918 646047)
Viera Kulifajová – podpredsedníčka štábu (viera.kulifajova@stuba.sk, +421 905 317530)
Mária Rešetková, MBA – členka štábu zodpovedná za kontakt so zahraničnými študentmi
a zamestnancami-cudzincami (maria.resetkova@stuba.sk, +421 918 646015)
Monika Hilková – členka štábu zodpovedná za kontakt s ubytovanými na ŠD M. Uhra
(monika.hilkova@stuba.sk, +421 908 674055)
Všetci zamestnanci a študenti sú povinní pravidelne sledovať informácie týkajúce sa opatrení
prijatých na úrovni STU a MTF STU v súvislosti s mimoriadnou situáciou šírenia ochorenia COVID19, ktoré sú priebežne zverejňované na:
https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/koronavirus-vsetky-informacie-tu-covid-allinformations-here.html?page_id=15001 a https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/koronavirus-astu-vsetko-co-potrebujete-vediet.html?page_id=13298.
Toto Usmernenie dekana nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia.

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan MTF STU
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Príloha č. 1

Zdravotný dotazník a vyhlásenie študenta a zamestnanca MTF STU
pred začiatkom výučbovej časti akademického roka 2020/2021
(ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)
Meno a priezvisko
Adresa
Telefón
Dôvod použitia tohto dotazníka:
Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia osôb, v súvislosti so začiatkom
akademického roka 2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARSCoV-2. Je dôležité, aby fakulta bola bezpečným miestom pre zamestnancov a študentov.
Prehlasujem, že som cestoval v termíne od 7.9.2020 do 20.9.2020 mimo Slovenskej republiky:
ÁNO

Nie

Prehlasujem, že som sa v uvedenom termíne zúčastnil/a hromadného podujatia:
ÁNO

Nie

V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO“, ste povinní sledovať
Váš zdravotný stav, zdravotný stav osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych
osôb, s ktorými ste v častom kontakte.
V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota na 37°C, strata čuchu a chuti,
hnačka, bolesti hlavy) u Vás alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb,
ste povinní bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti, postupovať v zmysle
jeho odporúčaní, informovať zamestnávateľa a nevstupovať do priestorov fakulty do doby
určenej príslušným lekárom.
Ďalej vyhlasujem, že neprejavujem príznaky akútneho ochorenia, že mi Regionálny úrad
zdravotníctva SR, ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti nenariadil karanténne opatrenia
(karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by som ja,
moja rodina, alebo iné osoby, ktoré so mnou žijú spoločne v domácnosti, ako aj iné blízke
osoby, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné
ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové
ochorenie s vyrážkami).
Podpis zamestnanca/študenta:

ak sa dotazník vypĺňa elektronicky, podpis
sa nahrádza zaznamenaním potvrdenia
o súhlase s jeho vyplneným obsahom vo
formulári na základe zadania prístupových
oprávnení zamestnanca
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