
OPATRENIA ÚČELOVĚHO ZARIADENIA ŠTUDENTSKÉHO DOMOVA AKADÉMIE UMENÍ 
V BANSKEJ BYSTRICI  

K ZAMEDZENIU ŠÍRENIA NÁKAZY COVID-19 
 

1. Preambula, cieľ, úlohy a zodpovedné osoby ochrana zdravia 

Preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 v účelovom 
zariadení Študentského     domova Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej ŠD AU) 

 
2. Riadiaci zamestnanci, organizačné súčasti  (meno, adresa, pobyty, tel. kontakty – súkromné + 

školské, email, funkcia 
Študentský domov Akadémie umení v Banskej Bystrici, Ul. Jána Kollára 20: 
riadiaci pracovník: Mgr. Katarína Stareková, riaditeľka ŠD AU 

adresa pobytu: Pieninská 5 

pracovné tel. číslo: +421903163639, e-mail: starekova@aku.sk , súkromný tel. kontakt: 

+421948535860 

 

3. Poverená osoba do centrálne krízového štábu 

Mgr. Katarína Stareková, riaditeľka ŠD AU 

 

4. Režim budov/budov (ukončenie všetkých aktivít v priestoroch AU), uzatvorenie pre 

pedagogických zamestnancov bez riadiacej funkcie a študentov , 

Na všetky prezentačné tvorivé, edukačné a iné aktivity v priestoroch organizačných súčastí 

(usmernenie, informácie, zodpovedná osoba, kontrola) 

Počas prerušenej prezenčnej výučby v termíne od 9.03.2020 do 22.03.2020, je účelové 

zariadenie ŠD AU uzavreté pre všetky návštevy a hostí. Ubytovanie v ŠD AU sa hosťom 

a návštevám počas obmedzenia neposkytuje.  

Zodpovedná osoba: službukonajúca informátorka na vrátnici/recepcii ŠD AU, kontrola: Mgr. 

Katarína Stareková, riaditeľka ŠD AU  

 

5. Povinnosti oznamovať na týždennej báze zhoršenie zdravotného stavu s podozrením na 

koronavírus (usmernenie, informácie, zodpovedné osoby, kontrola) 

Ubytovaní študenti, ktorí vykazujú symptómy ochorenia – tzn. zvýšená teplota, kašeľ, nádcha, 

zapálené hrdlo, majú za povinnosť telefonicky: +421903163639 upovedomiť riaditeľku ŠD AU 

Mgr. Katarínu Starekovú, následne telefonicky upovedomiť vrátnicu/recepciu ŠD AU: 

+421484320111 – neoznamovať zhoršenie svojho zdravotného stavu službukonajúcej 

informátorke na vrátnici/recepcii ŠD AU osobne a zároveň tel. kontaktovať Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - +421918 659 580 
 

6. Apelovať na zodpovedné správanie a návštevu podujatí doma a v zahraničí (usmernenie, 

informácie, zodpovedné osoby, kontrola) 

Dodržiavať všeobecné preventívne opatrenia pri všetkých bežných vzdušných nákazách. 

Tieto opatrenia významne redukujú riziko ochorenia: 

 často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Môžete použiť 
dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu, zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a 
kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte, 

 vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky, 
 ak ste chorý, liečte sa doma, 
 zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami, 
 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj 

zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť), 
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 v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné kontaktovať, prípadne vyhľadať 
lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze, 

 oblasti postihnuté koronavírusom si môžete pozrieť aktuálne 
na: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd4029942... 

K otázkam verejnosti týkajúcim sa koronavírusu je zriadené call-centrum s nepretržitou 

prevádzkou. Ľudia môžu odborníkov kontaktovať cez emailovú 

adresu novykoronavirus@uvzsr.sk ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 

0918 659 580. 
 

7. Apelovanie na študentov na uvoľnenie študentského domova, ktorí fungujú v obmedzenom 

režime (usmernenie, informácie, zodpovedné osoby, kontrola) 

Odporúčame študentom, ktorí sú ubytovaní v Študentskom domove Akadémie umení 
v Banskej Bystrici (ďalej ŠD AU), aby počas prerušenia prezenčnej výučby opustili ubytovacie 
zariadenie ŠD AU. V inom prípade sa ubytovaní musia podvoliť ubytovacej karanténe 
v zmysle dodržiavania preventívnych opatrení k zamedzeniu šírenia nákazy. V prípade 
výskytu nákazy v ŠD AU, bude ubytovacie zariadenie uzavreté. Študenti vracajúci sa na 
územie SR zo zahraničia môžu vstúpiť do ŠD AU až po tom, čo v tejto veci upovedomili e-
mailom riaditeľku ŠD AU: starekova@aku.sk a v prílohe zaslali sken správy o svojom 
zdravotnom stave od všeobecného doktora nie staršej ako 3 dni. 
 

8. Dočasné ukončenie pod. aktivít (ľudia z ulice) (usmernenie, informácie, zodpovedné 

osoby, kontrola) 

Počas prerušenia prezenčnej výučby v termíne od 9.03.2020 od 14:30 hod. do 22.03.2020 do 

24:00 hod., je účelové zariadenie ŠD AU uzavreté pre všetky návštevy a hostí. Ubytovanie 

v ŠD AU sa hosťom a návštevám počas obmedzenia neposkytuje.  

Zodpovedná osoba: službukonajúca informátorka na vrátnici/recepcii ŠD AU, kontrola: Mgr. 

Katarína Stareková, riaditeľka ŠD AU  

Do 22.03.2020 sa podnikateľská činnosť v ŠD AU nebude vykonávať. 

 

9. Krízový štáb za organizačné súčasti (fakulty) (usmernenie, informácie, zodpovedné osoby, 

kontrola) 

Za Študentský domov Akadémie umení v B.B.  - Mgr. Katarína Stareková, riaditeľka ŠD AU 

10. Upozornenia a povinnosť sledovať informácie  ..... a povinnosť odpovedať na email 

(usmernenie, informácie, zodpovedné osoby, kontrola) 

Zodpovedná osoba: Mgr. Katarína Stareková, riaditeľka ŠD AU. tel. č.: +421903163639, e-

mail: starekova@aku.sk 

 

11. Sankcie za nedodržanie opatrení (usmernenie, informácie, zodpovedné osoby, kontrola) 

Pokiaľ ubytovaní študenti nebudú dodržiavať preventívne opatrenia, dopustia sa tým 

disciplinárneho priestupku, čo bude následne riešené riaditeľkou ŠD AU. 

       Aktualizácia k 10.03.2020 o 16:50 
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