
Pokyn riaditeľa ŠDaJ M. Uhra v Trnave pri príznakoch ochorenia 

COVID-19 v akademickom roku 2021-2022 

- na študentských domovoch MTF STU je do odvolania prísny zákaz návštev 

- prechod medzi oboma internátmi je v nočných hodinách t.j od 22:00 do 6.00 uzavretý 

- študentské miestnosti sa nedajú prenajať   

Ak sa u UBYTOVANÉHO ŠTUDENTA prejavia príznaky ochorenia COVID-19, platí nasledovný 

postup: 

1. Študent túto skutočnosť neodkladne oznámi pani Hilkovej na tel. číslo 0908 674 055 a pani Kulifajovej 

na tel. číslo 0918 646 164 

- študent je povinný kontaktovať svojho všeobecného lekára o jeho príznakoch ochorenia COVID-19 

- zahraničný študent je povinný kontaktovať svojho prideleného VUC lekára a je povinný to oznámiť 

univerzite, resp. fakulte, na ktorej študuje – študent MTF STU p. Rešetková (tel. č. +421 918646015)  

2. Ak sa u študenta, ktorý je ubytovaný na starom internáte (blok A)  prejavia príznaky ochorenia 

COVID-19 od 15.00 do 7.00 hod. nasledujúceho dňa, je povinný túto skutočnosť oznámiť telefonicky 

na vrátnicu starého internátu na tel. číslo 0917 669 003 

3. Ak sa u študenta, ktorý je ubytovaný na novom internáte (blok B)  prejavia príznaky ochorenia 

COVID-19 od 15.00 do 7.00 hod. nasledujúceho dňa, je povinný túto skutočnosť oznámiť telefonicky 

na vrátnicu nového internátu na tel. číslo 0917 669 004 

- následne službukonajúci vrátnik danému študentovi sprístupní izolačnú izbu a telefonicky ho bude 

informovať o presťahovaní z pôvodnej izby na izolačnú izbu. Celý tento proces musí prebehnúť 

bezkontaktne! 

4. Pani Hilková danú skutočnosť nahlási na regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR, 

Trnava  tel. číslo 033/59 48 051 

5. Po konzultácii s RÚVZ Trnava absolvuje študent test na COVID-19 – podľa pokynov RUVZ je možný 

presun študenta do fakultnej nemocnice na infekčné odd., alebo odvoz domov rodinnými príslušníkmi. 

Pri zahraničnom študentovi bude zabezpečené dlhodobé karanténne miesto v izolačnej izbe ŠD.  

6. Pri negatívnom výsledku testu na COVID-19 je opäť možné ubytovanie na internáte 

7. Pri pozitívnom výsledku testu na COVID-19 je študent povinný až do vyliečenia zostať v domácej 

karanténe . 

8. Ak sa u ubytovaného študenta prejavia príznaky ochorenia COVID-19, všetci študenti na danej bunke 

sú povinní opustiť internát a absolvovať testy na COVID-19. Na internát je možné sa opäť vrátiť po 

domácej karanténe a preukázaní sa o negatívnom výsledku testov na COVID-19. 

 

 

    V Trnave 16.9.2021 Ing. Radovan Široký 

    riaditeľ ŠDaJ 


