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Pečiatka, podpis prevádzkovateľa 



 
 

 

Článok I. 

1.Identifikačné údaje: 

Názov a adresa prevádzky: Študentský domov Akadémie umení, Ul. Jána Kollára 20, 974 01  

Banská Bystrica 

Obchodné meno prevádzkovateľa: Akadémia umení 

Sídlo prevádzkovateľa: Ul. Jána Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica 

IČO: 31094970            DIČ: 2021283935 

Zodpovedný vedúci: Mgr. Katarína Stareková, riaditeľka ŠD AU 

Telefonický kontakt: +421-48-4320444, +421903163639 

e-mail: sdomov@aku.sk 

 

 

Článok II 

Určenie prevádzkových podmienok ŠD AU po dobu trvania epidemiologických opatrení 

Účelové zariadenie Študentský domov Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej ŠD AU)  môže 

poskytnúť priestor pre domácu izoláciu (zahraničným) študentom a pedagógom, ktorí sa po 

vstupe na územie SR na základe opatrení vlády týkajúce sa prevencie pred šírením koronavírusu 

COVID-19, majú zdržiavať v domácej izolácii alebo preventívne majú záujem využiť takúto 

možnosť, pričom rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej 

ÚVZ SR).  

ŠD AU v rámci svojich kapacitných možností vyčlení pred štandardným ubytovaním s inými 

študentmi kapacitu so samostatnými sociálnymi zariadeniami, v ktorej môžu realizovať domácu 

izoláciu. Na účel domácej izolácie ŠD AU vyčlení 9 buniek na III. poschodí ŠD AU, prípadne  

podľa potreby a možností aj bunky na IV. poschodí. 

V prípade, ak ubytovaná osoba v  domácej izolácii nemá počas dvoch týždňov žiadne príznaky 

ochorenia COVID-19 alebo má negatívny test aspoň po piatich dňoch pobytu na území SR, 

zabezpečí sa jeho ubytovanie na pridelenej izbe v ak. roku 2020/2021. Osobe v domácej izolácii 

vysoká škola za úhradu zabezpečuje základné potreby (stravu, hygienické potreby, odvoz smetí 

a pod.). 

Prevádzka ŠD AU rešpektuje a uplatňuje aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR 

(ďalej „ÚVZ SR“) 

 

 

Všetky osoby ubytované v ŠD A počas domácej izolácie sú povinné  dodržiavať 
„Zásady pre domácu izoláciu“  uvedené v prílohách č. 1 až č. 4 doplnku č. 1 
k prevádzkovému poriadku. 
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Všetky osoby pri vstupe do domácej izolácie sú oboznámení s pravidlami, ktoré musia 

počas karanténneho pobytu striktne dodržiavať. Príloha č. 3 

 

Článok III. 

Druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb 

 

ŠD AU poskytuje ubytovanie v ŠD AU v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej fáze.  

Zelená fáza: 

• Vstup do ŠD AU obmedzený len ubytovaným osobám a osobám pracujúcim v priestoroch ŠD AU (zákaz 

návštev). Vstup ostatnej verejnosti obmedzený len na prevádzky, ktoré poskytujú svoje služby 

v priestoroch internátu a sú dostupné verejnosti. 

• Prevádzka ŠD AU je zaistená hygienicko – epidemiologickými opatreniami.  

• Prevádzky služieb, ktoré sú v správe ubytovacieho zariadenia v rámci priestorov ubytovacieho 

zariadenia zabezpečujú svoje služby v sprísnenom režime, napr. dodržiavanie odstupu medzi osobami 

minimálne 2 metre. 

1. Hygienické opatrenia ŠD AU pre prevenciu nákazy COVID-19: 

a) Nosenie rúška je povinné vo všetkých vnútorných priestoroch ŠD AU, okrem svojej 

ubytovacej jednotky. 

b) Povinnosť dezinfekcie rúk pri príchode a odchode z priestorov ubytovacieho zariadenia. 

c) Dodržiavať dostatočný odstup od osôb v ŠD AU. 

d) Návštevy na izbách/bunkách nie sú povolené. 

2. Pri podozrení na ochorenie COVID-19 

• Osobe s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom 

COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, hnačka, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak 

akútnej infekcie dýchacích ciest) sa neumožní vstup do priestorov ŠD AU. Ak ide o ubytovanú 

osobu, jej pobyt v ŠD AU sa obmedzí na minimum. Podľa kapacitných možností ŠD AU sa osobe 

s príznakmi infekcie zabezpečí preventívna izolácia, do určenia ďalšieho postupu ošetrujúcim 

lekárom.  

 

• Ak ide o ubytovanú osobu, zabezpečí sa jej preventívna izolácia, do určenia ďalšieho postupu 

ošetrujúcim lekárom. 

•  Osoba s príznakmi infekcie má za povinnosť ihneď telefonicky kontaktovať svojho 

ošetrujúceho lekára a bude sa riadiť jeho inštrukciami. Mimo úradných hodín ošetrujúceho 

lekára, osoba s príznakmi infekcie kontaktuje tiesňovú linku 112, 155 a zároveň službukonajúca 

informátorka na vrátnici/recepcii ŠD AU ihneď tel. upovedomí riaditeľku ŠD AU. 

• Ak sa u zamestnanca AU, pedagóga AU, alebo študenta AU objavia príznaky nákazy COVID-19 

v priebehu dňa, bezodkladne o tom informuje: študent AU vysokú školu AU prostredníctvom 

určených kontaktov a zamestnanec svojho nadriadeného; ďalší postup z hľadiska diagnostiky 

a liečby konzultujú so svojim lekárom.  

• V prípade študenta AU, pedagóga AU alebo zamestnanca AU podozrivého z infekcie COVID-19 

sa riadi internát usmerneniami tohto interného opatrenia k podmienkam ubytovania 



 
 

v Študentskom domove Akadémie umení v Banskej Bystrici (ŠD AU) v ak. roku 2020/2021, časť 

Oranžová fáza. 

  

 Oranžová fáza   

Oranžová fáza sa vyhlasuje na každú súčasť ŠD AU individuálne. 

Oranžová fáza nastáva v prípade študenta AU, pedagóga AU alebo zamestnanca AU s podozrením na 

COVID-19, či v prípade nariadenia ÚVZ SR/RÚVZ. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom 

pripraviť ŠD AU na prípadnú červenú fázu. 

Študenta AU, pedagóga AU, alebo zamestnanca AU môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný 

RÚVZ alebo ošetrujúci lekár v prípade, že:  

a) Miestne príslušný RÚVZ oznámi ŠD AU podozrenie výskytu ochorenia u študenta alebo 

zamestnanca ŠD AU: 

• ŠD AU postupuje podľa nižšie uvedených krokov, čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť 

miestne príslušnému RÚVZ 

b) Študent alebo zamestnanec po indikácii všeobecným lekárom, oznámi riaditeľke ŠD AU Mgr. 

Katarína Starekovej e-mailom na adrese: starekova@aku.sk že je u neho podozrenie na 

ochorenie COVID-19. 

• Riaditeľka ŠD AU bezodkladne kontaktuje miestne príslušný RÚVZ v B.B. a informuje 

o podozrení u študenta/zamestnanca AU. 

 

ŠD AU následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a poskytuje plnú 

súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ v B.B. 

 

Pri podozrení na ochorenie COVID-19 v prípade študenta: 

• Ak má ŠD AU voľné kapacity na izoláciu, tak sa nariaďuje povinná domáca izolácia, vrátane 

úzkych kontaktov, až do výsledku PCR testu študenta podozrivého z infekcie COVID-19 alebo 

usmernenia RÚVZ  

• Ak nie je dostatočná kapacita na jednotlivú izoláciu, možno nariadiť izoláciu celej ubytovacej 

bunke. 

○  ak je výsledok PCR testu negatívny, alebo RÚVZ vydá pokyn, povinnosť izolácie 

končí. 

○ ak je výsledok PCR testu pozitívny, prechádza sa do červenej fázy a študenta 

ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ. 

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade zamestnancov 

Pracovník s podozrením na ochorenie COVID-19 je vylúčený z pracovného 

procesu a do výsledkov jeho PCR testu alebo umiestnenia príslušného RÚVZ ŠD 

AU vylúči z fyzickej prítomnosti na pracovisku aj jeho úzke kontakty. 

 

Ak je podozrivý podrobený PCR testu a výsledok je: 

• negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do 

práce. Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár a RÚVZ, ktorí rozhodnú 

o návrate pracovníka do pracovného procesu. 

• pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný 

RÚVZ a prechádza sa do červenej fázy. 
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Červená fáza 

Červená fáza nastáva pri viac ako dvoch potvrdených pozitívnych prípadoch medzi študentmi, 

zamestnancami ŠD AU alebo jeho súčastí. Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy platia 

nasledovné 

V prípade potvrdeného COVID-19 pozitívneho študenta a viacerých: 

• Ak má ŠD AU voľné kapacity na izoláciu, tak sa nariaďuje povinná domáca 

izolácia, vrátane blízkych kontaktov, až do ukončenia izolácie zo strany RÚVZ. 

Izolácia sa zabezpečí na samostatnej izbe/bunke s vlastným sociálnym 

zariadením.  

• Ak ŠD AU nemá dostatočnú kapacitu na izoláciu, možno nariadiť izoláciu celej 

bunke (koordinuje sa s RÚVZ). 

• V súčinnosti s RÚVZ je možná preprava slovenských COVID-19 pozitívnych 

študentov domov (predpokladom sú vytvorené podmienky na domácu izoláciu). 

• Izolovanému študentovi na ubytovacom zariadení zabezpečí prevádzkovateľ ŠD 

AU donášku stravy (ktorú si študent uhradí) až k miestu ubytovania, ako aj odvoz 

odpadu a zabezpečenie nevyhnutných nákupov. 

 

V prípade potvrdeného zamestnanca 

• Má povinnosť izolovať sa v domácej karanténe, okamžite informovať osobu 

určenú zamestnávateľom o pozitivite a byť súčinný s príslušným RÚVZ 

a nariadeniami ÚVZ SR. 

• Priestory, kde sa pozitívny zamestnanec pohyboval posledných 48 hodín pred 

nástupom do izolácie budú podrobené zvýšenej dezinfekcii. 

Opatrenia ŠD AU pre prevenciu nákazy COVID-19 

V prípade vyhlásenia červenej fázy v súčinnosti s novým koronavírusom SARS-

CoV-2, platia v súlade a nad rámec platného opatrenia ÚVZ SR a opatrení 

oranžovej fázy nasledovné usmernenia: 

• Zatvorenie všetkých prevádzok alebo služieb, ktoré sú v správe ŠD AU v rámci 

priestorov internátu, vrátane stravovania. 

• Ostatné prevádzky, ktoré nie sú v správe ubytovacieho zariadenia, sa riadia 

nariadeniami ÚVZ SR. 

 

Organizácia prevádzky 

V prípade vyhlásenia červenej fázy v súvislosti s novým koronavírusom SARS-CoV-2 trvajúcej 

aspoň týždeň, s viacerými potvrdenými prípadmi v ŠD AU, platia v súlade a nad rámec platného 

opatrenia ÚVZ SR nasledovné usmernenia: 

• Zváži sa prerušenie poskytovania ubytovacích služieb v ŠD AU, vo vybraných objektoch, či 

vybraným skupinám študentov (napríklad študenti, ktorí majú trvalý pobyt v SR), čo sa 

ubytovaným študentom oznámi v dostatočnom predstihu. 

• Zahraniční študenti môžu ostať v ŠD AU v domácej izolácii, s výnimkou zabezpečenia si stravy 

a základných životných potrieb. 



 
 

 

 

 

Služby sú v ubytovacom zariadení poskytované podľa zásad uvedených v prílohe č. 1, 
2,3,4. 

 

Podmienky prevádzky: 

Ubytovanie sa poskytuje v ubytovacích bunkách s vlastným  zariadením pre osobnú 

hygienu (WC, umývadlo, sprcha) 

Základné vybavenie izieb obsahuje : 

- stále lôžko pre každého ubytovaného 

- spoločný stôl v každej izbe 

- stoličky pre každého ubytovaného 

- pohár na pitnú vodu 

- jednodielnu skriňu pre každého 
ubytovaného 

- vešiak 
- nádoba na odpadky 

 

Každé lôžko je vybavené : 

- matracmi z neškodného 
materiálu a plachtou 

- poduškou a obliečkou  

- prikrývkou a obliečkou 

 

Každá bunka je vybavená dezinfekčnými prostriedkami (dezinfekčné mydlo, dezinfekčný 
sprej). Pri umývadle sú jednorazové utierky. 

 

Každá ubytovaná osoba je povinná si priniesť hygienické potreby, osušku, uterák 
a oblečenie na 14 dní. 

 

Nočný kľud v ŠD AU je určený od 22:00 do 6:00. 

 

   Mikroklimatické podmienky v izbách a v zariadeniach pre osobnú hygienu sú  
zabezpečené  v zmysle prílohy č. 2 k vyhláške č. 259/2008 Z. z. V priestoroch na 
ubytovanie je zabezpečené prirodzené vetranie  a osvetlenie oknami, v zariadeniach pre 
osobnú hygienu vetracími otvormi – mriežkami.  



 
 

 

Ubytovacie zariadenie je v zmysle § 9 Vyh1. č. 259/2008 MZ SR napojené na prívod  
pitnej vody  a na prívod teplej  vody. 

Článok IV. 

Skladovanie a manipulácia s posteľnou bielizňou 

 

Skladovanie posteľnej bielizne je zabezpečené v samostatných  miestnostiach 
/priestoroch pre čistú bielizeň a osobitne pre špinavú bielizeň. Pranie špinavej 
bielizne je zabezpečované dodávateľsky zmluvnou firmou. Výmena posteľnej 
bielizne sa vykonáva 1 x za 14 dní, alebo podľa potreby. Čistá posteľná bielizeň a 
uterák sa poskytuje užívateľovi uložením na lôžko v deň nástupu na domácu 
izoláciu. Po ukončení domácej izolácie použitú posteľnú bielizeň a uterák sústreďujú 
zamestnanci centra do skladu/priestoru určeného na  špinavú  bielizeň. Za 
manipuláciu s bielizňou a skladové priestory zodpovedá poverená osoba. 

 

Článok V. 
Upratovanie a dezinfekcia 

 

Upratovanie a dezinfekciu spoločných priestorov  zabezpečujú upratovačky a 
upratovanie izieb si svojpomocne zabezpečujú  študenti. 

Na každom poschodí je zriadená miestnosť na ukladanie pracovných pomôcok na 
upratovanie s prívodom teplej a studenej vody a výlevkou, s prístupom pre 
upratovačku. 

Frekvencia upratovania jednotlivých priestorov, postup pri zabezpečovaní dezinfekcie 

sú uvedené v prílohe č. 1 -Hygienicko-epidemiologický režim 

Článok VI. 

 

Odstraňovanie tuhého odpadu 

 

Zhromaždený tuhý komunálny odpad v odpadkových košoch v uzatvárateľných  a 
umývateľných nádobách,  umiestnených v bunkách užívateľov, upratovačky denne 
vynášajú do kontajnerov a nádob na  zmesový  odpad. 

Vyprázdňovanie kontajnerov je zabezpečované dodávateľsky zmluvnou firmou. 

 

Článok VII 

Stravovanie 



 
 

 

Počas izolácie študenta, pedagóga zabezpečuje základné potreby (strava, 
hygienické potreby, odvoz smetí a pod.) Strava je rozvážaná v jednorazových 
obaloch. Osoba, ktorá rozváža stravu je vybavená ochranným rúškom, alebo 
respirátorom a jednorazovými rukavicami. Stravu položí pred dvere a zaklope. Obal 
po zjedení stravy odhodí stravník do odpadkového koša v izbe. 

Článok VIII. 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov 

 

Pre ochranu bezpečnosti a zdravia sa postupuje v zmysle zákona č. 314/2001 o 
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 o BOZP a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení  zákona  č. 309/2007  Z. z..  

 

Užívatelia sú povinní samoobslužnými činnosťami denne udržiavať vo svojich izbách 
poriadok a čistotu vrátane hygienických zariadení.  

 

Umývanie a dezinfekcia rúk 

 

Užívatelia a zamestnanci ŠD AU sú povinní dodržiavať prísne hygienické normy. 

Užívatelia buniek sú povinní umývať alebo dezinfikovať si ruky po každom 
akomkoľvek kontakte s objektom prichádzajúcim do bunky z vonkajšieho prostredia a 
po použití sociálnych zariadení. 

Dôležité je použiť mydlo, najlepšie tekuté v dávkovacej nádobe. Ruky je dôležité 
navlhčiť teplou vodou, poriadne ich mydliť a nakoniec dôkladne opláchnuť. Celá 
procedúra trvá 40 až 60 sekúnd. K mechanickému čisteniu rúk treba pristupovať 
zodpovedne a nevynechať žiadnu časť ruky, dlane, chrbát rúk, priestor medzi prstami 
aj pod nechtami. Po umytí použiť jednorazovú utierku alebo vlastný uterák.  

Ruky je potrebné umývať bez prsteňov, náramkov, hodiniek. 

Ruky je potrebné umývať pred konzumáciou jedla, po každom použití toalety, po 
manipulácií s odpadom a odpadkovým košom, po čistení nosa, kašlaní a kýchaní - pri 
kašli a kýchaní si ústa nemožno zakrývať dlaňou, dôležité je použiť vreckovku, ktorú je 
potrebné ihneď po použití zahodiť do koša. 

 Na dezinfekciu rúk používame dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu. 
Naberieme si plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a nanesieme na celý povrch rúk - 
chrbát rúk, dlane, prsty. Akonáhle ruky vyschnú sú vydezinfikované. 

    Zamestnanci ŠD AU pri manipulácii s dezinfekčnými prostriedkami pri upratovaní 
používajú osobné ochranné pracovné prostriedky.  

 



 
 

Dôležité telefónne čísla: 

 

- Hasičský a záchranný zbor              150 
- Záchranná služba                              155 
- Polícia                                                  158 
- Integrovaný záchranný systém      112 

 

Článok IX.  

Všeobecné ustanovenia 

 

1) Prevádzkový poriadok zariadenia musí byť sprístupnený na vhodnom a viditeľnom 
mieste 

2) Za dodržiavanie prevádzkového  poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ zariadenia 



 
 

.Hygienicko-epidemiologický režimPríloha č.1 

 

Predmet 
Druh a koncentrácia 

dezinfekčného roztoku 

Expozícia 

(min) 
Poznámka 

Podlahy   Chloramín T 3% 

 

 

30 min. 

 

. 

2 x denne umyť pripraveným 

pracovným roztokom a nechať 

zaschnúť 

 

Stoly, stoličky, 

parapety, 

vozíky 

Chloramix DT 

 

 

 

2 tbl/2,5L 

30min. 

 

 

Denne vytrieť na mokro 

pripraveným roztokom a nechať 

zaschnúť 

 

Chladničky Chloramix DT 

1 tbl/1L 

 

 

30 min. 

 

 

Po odmrazení mechanicky očistiť 

a vytrieť dezinfekčným roztokom 

1x týždenne 

Kuchynské riady Chloramix DT 
2 tbl/10L 

 

30min. 

 

Po umytí ponoriť do dezinf. 

roztoku  a potom opláchnuť, 

neutierať!! 

Umývadlá 
 

Chloramix DT 

 

 

2 tbl/10L 

 

10 min/Z 

Denne umyť a vytrieť 

dezinfekčným prostriedkom, 

nechať pôsobiť uvedený čas, 

opláchnuť 

Steny, lakované 

nátery, kľučky, 

vodovodné 

batérie 

Chloramix DT-  

 

 

 

 2 tbl/10l 

 

 

 

30min. 

 

 

 

 

Naniesť na plochy, neoplachovať, 

nechať zaschnúť  

Týždenne 

Koše na odpadky 
Chloramix DT 

Chloramín T 

2 tbl/10L 

2% 
do zaschnutia 

po vyprázdnení mechanicky očistiť 

a vymyť dezinfekčným 

prostriedkom zvonku aj vo vnútri 

Záchody 

 

 

 

Chloramix DT 

 

 

2 tbl/10L 

 

Zaliať dez. roztokom 

a nechať pôsobiť 

30min. 

 

 Podľa potreby  min 2x denne 

umyť dezinfekčným roztokom 

sedadlá, kľučky, steny, podlahu, do 

misy naliať dezinfekčný roztok 

nechať pôsobiť/pozor nie jednou 

utierkou/ 



 
 

 

Kefa na WC 
ChloramixDT 

ChloramínT 

2 tbl/10L 

2% 
Ponoriť 

trvale namáčať v dezinfekčnom 

roztoku, ktorý sa denne mení 

Prostriedky na 

upratovanie: 

handry,mopy, 

kefy, vedrá 

Chloramix DT  

 

 

 8 tbl/10L 

 

 

30 min 

 

po upratovaní dobre vypláchnuť 

vodou, dezinfikovať určený čas,  

opláchnuť , osušiť a raz týždenne 

vyprať v pračke 

Sifóny Chloramix DT 1 tbl/sifón 30 min. 

Vložiť do otvoru a nechať 

rozpustiť. Odporúčame vložiť 

(zaliať) po prac. dobe a nechať do 

nasledujúceho dňa. 

Vane 

umývadlá, 

pisoáre, 

sprchovacie kúty 

Chloramix DT 

 

1tbl.na 5L 

vody 

Na rohože a rošty 

v sprchovacích 

kútoch  Savo proti 

plesniam 

mechanicky očistiť, potom 

nastriekať dezinfekčný nechať 

pôsobiť u vaní do ďalšieho 

použitia. Pri  pisoároch preliať 

niekoľkokrát denne.  

Drez na 

umývanie riadu 
Chloramix DT 

1 tbl. na 5L 

vody 
30min. 

po mechanickom očistení 

saponátom poliať celú plochu 

a naliať aj do odpadu. 

Neoplachovať!! 

 

Výťahy 

 

 

Chloramix DT 
2 tbl.do 10L 

vody 
30min 

Mechanický očistiť aj kefkou 

vyčistiť a následne umyť 

dezinfekčným  roztokom. 

Kamienky povysávať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Príloha č. 2 

 

Zásady pre zariadenie, ktoré poskytuje priestor pre domácu izoláciu 

v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 

 

Povinnosti zodpovednej osoby zariadenia: 

- poskytovať telefonické, e-mailové informácie žiadateľom o podmienkach 

v ubytovacom zariadení pred umiestnením do domácej izolácie, 

- pred vstupom do zariadenia zabezpečiť hygienický dezinfekčný prostriedok na 

dezinfekciu rúk s oznamom: VSTUP DO ZARIADENIA IBA PO DEZINFEKCIÍ 

RÚK., 

- opatriť osobu rúškom a ich výmenu počas pobytu, 

- viesť zoznam – knihu evidencie ubytovaných vrátane kontaktných údajov:  

meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, dátum príchodu do SR, štát, 

z ktorého ubytovaný pricestoval, resp. dátum kontaktu s osobou u ktorej bolo 

potvrdené ochorenie COVID-19,  dátum odchodu zo zariadenia, telefonický kontakt + 

kontakt na blízku osobu, e-mail, 

- v priestoroch internátu zabezpečiť dozor zodpovednou osobou, ktorá dohliada na 

dodržiavanie režimu domácej izolácie, 

- ubytovaným osobám musí byť poskytnutý telefónny kontakt, ktorý bude slúžiť ako 

kontakt medzi zodpovednou osobou a osobou v domácej izolácii, 

- po registrácii zabezpečiť priamy presun príchod/odchod ubytovanej osoby do 

pridelenej izby (bunky) tak, aby neprišiel do  kontaktu s inými ubytovanými osobami 

a nezdržiaval sa v priestoroch mimo pridelenej izby (bunky), 

- na vstupné dvere do zariadenia vyvesiť nasledujúce oznamy: 

- o zákaze vstupu návštevám a nepovolaným osobám,  

- o ubytovaní počas domácej izolácie v obmedzenom režime, 

- o zákaze ubytovania s domácimi zvieratami, 

- o zákaze požívania alkoholu a drog, 

- o zákaze fajčenia na izbách, 

- každá osoba musí byť ubytovaná  v izbe (bunke) sama, výnimku predstavujú len 

osoby, ktoré pricestovali spolu v jednom vozidle – v rovnakom čase, tie môžu byť 

ubytované spolu v jednej izbe (bunke), 

- v prípade nevyhnutného kontaktu personálu s ubytovanou osobou, používať osobné 

ochranné pomôcky, (rúško, rukavice ) a ak situácia dovoľuje, dodržiavať vzdialenosť 

minimálne 1 meter , 

- strava bude  ubytovanému doručovaná 3 krát denne ( raňajky, obed, večera ) pred 

dvere izby, v ktorej je  ubytovaný/á, 

- podávanie stravy musí byť zabezpečené v jednorazových hygienických obaloch,  

- každý deň v čase od 9:00 do 10:00 ubytovaný/á  vyloží odpad v uzavretom / 

zaviazanom igelitovom vrecku pred dvere izby, 

- pri manipulácii s odpadom používať osobné ochranné pomôcky ( rúško, rukavice ), 

- počas 14 dní v izbe ubytovaného sa nevykonáva žiadne upratovanie, súčasťou 

vybavenia každej ubytovacej bunky budú prostriedky a pomôcky na upratovanie 

vrátane dezinfekčného prostriedku na plochy, 



 
 

- po ukončení domácej izolácie  ubytovaná osoba vyzlečie použitú posteľnú bielizeň 

a spolu s použitým uterákom/uterákmi ich uloží do igelitového uzavretého vrecka, 

- po každom ukončení domácej izolácie študenta v pridelenej izbe (bunke), zabezpečiť 

dôkladnú dezinfekciu izby (bunky) a zabezpečiť doplnenie hygienických prostriedkov 

( toaletný papier a dezinfekčný prostriedok napr.: mydlo), čistá posteľná bielizeň 

a uterák sa uloží na lôžko, 

- čistá posteľná bielizeň sa do izby donesie až potom, ako sa použitá bielizeň odniesla, 

izba bola vyvetraná, uprataná, vyčistená a vydezinfikovaná, aby nedošlo k vzájomnej 

kontaminácii čistej a použitej bielizne 

- v prípade zistenia zhoršeného stavu ubytovaného bezodkladne kontaktovať 

zdravotnícku pomoc na tel. čísle 112, 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Príloha č. 3  

Zásady pre ŠD AU vyčlenené na ubytovanie osôb v súvislosti s výskytom 

ochorenia COVID-19 

Povinnosti pre ubytovaných: 

- dodržiavať prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia a hygienické zásady 

ubytovacieho zariadenia, 

- ubytovaný/á prísne dodržiava domácu izoláciu na izbe, t. j. za 14 dní neopustí určenú 

izbu,  

- ubytovaný/á  v domácej izolácii dbá na to, aby dvere do izby boli vždy zatvorené 

a zabránilo sa možnému šíreniu nákazy,   

- ubytovaný/á dbá na časté vetranie izby, v ktorej je ubytovaný/á 

- ubytovaný/á dodržiava zákaz fajčenia na izbách 

- Užívatelia buniek sú povinní umývať si ruky po každom akomkoľvek kontakte s 

objektom prichádzajúcim do bunky z vonkajšieho prostredia a po použití 

sociálnych zariadení. 

- Dôležité je použiť mydlo, ruky je dôležité navlhčiť teplou vodou, poriadne ich 

mydliť a nakoniec dôkladne opláchnuť. Celá procedúra trvá 40 až 60 sekúnd. K 

mechanickému čisteniu rúk treba pristupovať zodpovedne a nevynechať žiadnu 

časť ruky, dlane, chrbát rúk, priestor medzi prstami aj pod nechtami. Po umytí 

použiť jednorazovú utierku alebo vlastný uterák.  

- ruky je potrebné umývať bez prsteňov, náramkov, hodiniek. 

- ruky je potrebné umývať pred konzumáciou jedla, po každom použití toalety, po 

manipulácií s odpadom a odpadkovým košom, po čistení nosa, kašlaní a kýchaní - 

pri kašli a kýchaní si ústa nemožno zakrývať dlaňou, dôležité je použiť vreckovku, 

ktorú je potrebné ihneď po použití zahodiť do koša. 

- v mimoriadnych prípadoch ( zhoršenie stavu )  ubytovaný/á pre kontakt so 

zodpovednou osobou ubytovacieho zariadenia prioritne využíva poskytnutý  

telefonický kontakt a riadi sa pokynmi zodpovednej osoby, 

- ubytovaný/á dodržiava zákaz návštev v zariadení, 

- po ukončení ubytovania v domácej izolácii ubytovaná osoba vyzlečie použitú posteľnú 

bielizeň a spolu s použitým uterákom/uterákmi ich uloží do igelitového uzavretého 

vrecka, 

- ubytovaný/á  je povinný sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného 

z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť ) a v prípade objavenia sa príznakov 

túto skutočnosť bez meškania telefonicky oznámiť zodpovednej osobe v ubytovacom 

zariadení; v prípade nemožnosti telefonického spojenia môže ubytovaný/á opustiť 

izbu, pričom použije rúško,  a oznámiť zhoršenie svojho zdravotného stavu 

zodpovednej osobe ubytovacieho zariadenia .  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Príloha č. 4  

 

Poučenie o domácej izolácii po opustení ubytovacieho zariadenia 

vyčleneného na ubytovanie osôb v karanténe v súvislosti s výskytom 

ochorenia COVID-19. 

 

Podľa Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť 

o karanténe  zo dňa 28.08.2020  a Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č.: OLP/2640/2020 zo dňa 

28.08.2020 je osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia povinná počas celej 

doby karantény (14 dní): 

a) Sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto 

príznakov : horúčka nad 38°C, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade 

objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať 

ošetrujúceho lekára a miestne príslušný regionálny úrad verejného 

zdravotníctva. 

b) Zostať v domácej izolácii do doby uplynutia 14 dní od prekročenia 

hranice, alebo od dňa kontaktu s osobou u ktorej bolo potvrdené 

ochorenie COVID-19.  

c) Zdržať  sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, 

spoločenských, športových, alebo iných hromadných podujatí alebo 

prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste 

izolácie). 

d) Zdržať sa cestovania. 

e) Zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových 

foriem. 

f) Zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej 

izolácie. 

g) Zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto 

izolácie, alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby. 

 

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného 

zdravotníctva podľa § 56 zákona č.355/2007 Z. z., za ktorý príslušný 

regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 

zákona č. 3552007 Z. z. vo výške 1659 eur.  
 

 

 

 


