
Organizácia a podmienky prevádzky Študentského domova Akadémie umení v Banskej 

Bystrici (ŠD AU) v ak. roku 2020/2021, v zelenej, oranžovej, červenej fáze v rámci 

opatrení ŠD AU pre prevenciu nákazy COVID-19 pre: 

- domácich študentov AU žijúcich na území Slovenskej republiky (SR) 

- zahraničných študentov AU vstupujúcich na územie SR zo zelených krajín (COVID-19)  

- zahraničných študentov AU vstupujúcich na územie SR z rizikových krajín (COVID-19) po    

    absolvovaní povinnej domácej izolácie 

- zamestnancov AU/pedagógov AU 

 

 

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 nie sú v správe ŠD AU, sa riadia aktuálnymi nariadeniami ÚVZ 

SR. 

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

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

minimálne 2 metre. 

 

Študent AU 

• V prípade, že študent prišiel zo zahraničia alebo sa vrátil na územie SR zo zahraničia, 

postupuje po vstupe na územie SR podľa aktuálnych opatrení ÚVZ SR. Ak je to potrebné, 

podrobí sa domácej izolácii, preukázaniu sa negatívnym testom po vstupe na územie SR, či 

otestovaním sa na území SR v určenom termíne, prípadne postupuje podľa ďalších opatrení 

a usmernení ÚVZ SR. V prípade študentov, ktorí nemajú možnosť domácej izolácie pred 

ubytovaním sa v internáte na území SR, o možnostiach a podmienkach izolácie sa informujú 

na vedení ŠD AU. Rovnako študenti, ktorí žijú na území SR upozorňujeme, aby odložili 

nástup ubytovania v ŠD AU, pokiaľ majú byť v domácej izolácii, napríklad v súvislosti 

s návratom zo zahraničia, prípadne majú príznaky ochorenia COVID-19 alebo mohli byť 

vystavení riziku nákazy. 

•  Pri nástupe na ubytovanie v ŠD AU študent podpíše čestné vyhlásenie (príloha 1 – Čestné 

vyhlásenie pri ubytovaní sa na študentský domov), že nebol v kontakte s nikým s potvrdenou 

COVID-19 infekciou a bude dodržiavať všetky odporúčania a usmernenia internátu a Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚRVZ SR). 

• Nosí rúško vo všetkých interných priestoroch ŠD AU, okrem svojej ubytovacej jednotky. 



•  V prípade, ak študent nedá súhlas pre vstup upratovačiek ŠD AU do izby za účelom 

upratania a dezinfekcie, študent má povinnosť pravidelne upratovať svoju izbu dezinfekčnými 

prostriedkami, podľa harmonogramu upratovania a dezinfekcie (dodatku č. 1 k 

prevádzkovému poriadku ŠD AU)  

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. 

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. 

•  V prípade ubytovaného študenta, pedagóga, alebo zamestnanca AU s príznakmi 

infekcie COVID-19 sa riadi ŠD AU usmerneniami 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 o čom ihneď upovedomí vedenie 

AU. 

mailto:starekova@aku.sk


 

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

a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ. 

 

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. 

 

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. 

Ostatní študenti dodržiavajú podmienky domácej izolácie – to znamená, že majú povolené 

opustiť ŠD AU len za účelom nákupu potravín, hygienických potrieb a liekov. Ubytovaní 

študenti sa zdržiavajú len na pridelených izbách, nestretávajú sa v spoločných priestoroch ŠD 

AU. Návštevy na izbách a v priestoroch ŠD AU nie sú povolené. Študenti dodržiavajú 

hygienické opatrenia ŠD AU pre prevenciu nákazy COVID-19. 

 

 

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. 

• 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. 

 

 

 

 

Príloha 1 - Čestné vyhlásenie pri ubytovaní sa na študentský domov  

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 Podpísaný/á .................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

(doplniť meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko a telefónne číslo)  

čestne vyhlasujem,  

1. že sa u mňa neprejavujú a v posledných 14 dňoch neprejavili príznaky vírusového infekčného 

ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, 

náhla strata chuti a/alebo čuchu a pod.),  

2. nemám vedomosť, že by som v posledných 14 dňoch prišiel (prišla) do kontaktu s osobou, u ktorej 

bolo potvrdené ochorenie COVID-19, alebo je podozrenie na ochorenie COVID-19,  

3. že v posledných 14 dňoch som nenavštívil (nenavštívila) krajinu, ktorá je v zmysle aktuálneho 

opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR označená ako riziková,  

4. že v posledných 14 dňoch som sa nezúčastnil (nezúčastnila) hromadných podujatí s počtom viac 

ako 100 ľudí alebo podujatí s medzinárodnou účasťou,  

5. nemám povinnosť a ani som ju za posledných 14 dní nemal (nemala), zotrvať v domácej izolácii 

(karanténe).  

Ďalej čestne vyhlasujem, že sa v záujme udržania verejného zdravia v nasledujúcom období budem 

správať zodpovedne, zdržím sa rizikových aktivít, obmedzím v čo možno najväčšej miere cestovanie 

(aj v rámci územia Slovenskej republiky) a budem dodržiavať prevádzkové pokyny vysokej školy a jej 

súčastí zverejnené na ich webových sídlach a/alebo v ich priestoroch.  

Som si vedomý (vedomá) právnych následkov v prípade, že by toto vyhlásenie nebolo pravdivé.  

V ........................................................ dňa ...........................  

 

                                                                                                       .................................................  

      podpis 

 



 


