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Riaditeľ Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny (ďalej 

len „VM Ľ. Štúra – Mlyny UK“) vydáva v súlade s čl. 12 ods. 1 Organizačného poriadku VM 

Ľ. Štúra – Mlyny UK a v súlade s Manuálom pre študentské domovy a internáty, vydaného 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, z dôvodu trvania 

pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení 

a odporúčaní, v záujme udržania zdravia, tento príkaz:  

 

P r i k a z u j e m 

 

1. všetkým zamestnancom VM Ľ. Štúra – Mlyny UK s okamžitou účinnosťou až do 

odvolania dodržiavať princípy R-O-R (rúška, odstup, ruky) nasledovne: 

 
a) nosiť ochranné rúško úplne prekrývajúce horné dýchacie cesty vo všetkých 

vnútorných priestoroch VM Ľ. Štúra – Mlyny UK vrátane priestorov stravovacích 

zariadení. Vstup a pohyb v priestoroch stravovacích zariadení je povolený výlučne 

s rúškom, zloženie rúška je povolené výlučne pri stole počas konzumácie jedál 

a nápojov, 

 

b) dodržiavať odstupy najmenej 2 metre vo všetkých vnútorných priestoroch VM Ľ. 

Štúra – Mlyny UK a rešpektovať, že v stravovacích zariadeniach sa môže nachádzať 

v tom istom čase len stanovený maximálny počet ľudí v sprísnenom režime, 

 

c) dezinfikovať si ruky pri vstupe do budov a vo všetkých vnútorných priestoroch VM 

Ľ. Štúra – Mlyny UK, ktoré sú vybavené dezinfekčnými zariadeniami; 

 

2. všetkým zamestnancom VM Ľ. Štúra – Mlyny UK vyplniť a odoslať dotazník 

o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní, a to 

obratom po jeho doručení. Dotazník aj informácie o spôsobe jeho vyplnenia a odoslania 

budú distribuované elektronicky všetkým zamestnancom VM Ľ. Štúra – Mlyny UK; 

 

3. všetkým zamestnancom VM Ľ. Štúra – Mlyny UK s okamžitou účinnosťou až do 

odvolania dodržiavať všetky zdravotné, bezpečnostné, hygienické alebo 

epidemiologické opatrenia uvedené v tomto príkaze, ako aj opatrenia Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnené na webovom sídle www.uvzsr.sk, resp. 

opatrenia príslušných štátnych orgánov; 

 

4. všetkým zamestnancom VM Ľ. Štúra – Mlyny UK s okamžitou účinnosťou až do 

odvolania, aby podozrenie z infekcie dýchacích ciest alebo zistenie, že niekto z ich 

okolia, s kým boli v kontakte, má pozitívny test na ochorenie COVID-19, ako aj 

v prípade im potvrdeného ochorenia COVID-19 nahlasovali tieto skutočnosti 

bezodkladne na e-mailovú adresu jana.hardonova@uniba.sk alebo na telefónne číslo 

+421 918 530 071; 

 

mailto:jana.hardonova@uniba.sk


5. vedúcim zamestnancom VM Ľ. Štúra – Mlyny UK  obratom preukazne informovať nimi 

riadených zamestnancov o tomto príkaze a kontrolovať jeho dodržiavanie v plnom 

rozsahu. 

6. Nerešpektovanie tohto príkazu bude chápané ako porušenie pracovnej disciplíny 

v zmysle Pracovného poriadku UK (VP č. 5/2013). 

7. Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 

 

V Bratislave 9. septembra 2020 

 

 

                                                                                                Ing. Peter Petro 

                                                                                                    riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK              

 

                                                                                                                         

 


