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93.
Pokyn
rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave
z 31. augusta 2020
k výučbe na Akadémii Policajného zboru v súvislosti s pandémiou
koronavírusu - COVID-19
Na zabezpečenie jednotného postupu k výučbe vrátane ubytovania a stravovania na
Akadémii Policajného zboru v Bratislave u s t a n o v u j e m :
I. u k l a d á m
a) študentom a zamestnancom Akadémie Policajného zboru v Bratislave
Všeobecné povinnosti:
1. Pri návrate do vyučovacieho procesu odovzdať priamemu nadriadenému čestné
vyhlásenie o aktuálnom zdravotnom stave v súvislosti s minimalizáciou šírenia
ochorenia COVID-19, v prípade zmeny aktuálneho stavu počas akademického roka
o tejto situácii informovať rektorku Akadémie Policajného zboru v Bratislave.
2. Všetky osoby v interiéri musia používať ochranné rúška, ktoré musia byť pri
viditeľnom znečistení alebo zvlhčení vymenené.
3. Obmedziť osobný kontakt vrátane podávania rúk.
4. Miestnosti priebežne vetrať.
5. Dodržiavať všeobecné pravidlá ochrany pred infekciou koronavírusom SARD-COV2 upozorňujem najmä na rizikovosť účastí na podujatiach so zvýšenou koncentráciou
ľudí spojenou s úzkymi kontaktmi a porušovaním zásad respiračnej etikety.
6. Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi
COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, je z účasti na
vyučovacom procese vylúčená.
Postup v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19:
1. Osoba s príznakmi ochorenia kontaktujte svojho lekára výlučne telefonicky.
2. Ubytovaná osoba s príznakmi ochorenia musí byť ihneď izolovaná v izolačnej
miestnosti.
3. Podozrenie na ochorenie vysloví lekár, o tomto podozrení informuje študent alebo
zamestnanec rektorku Akadémie Policajného zboru v Bratislave, ten informuje
miestne príslušného regionálneho hygienika MV SR, ktorý rozhodne o ďalšom
postupe:

pplk. MUDr. Jarmila
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Výučba:
1. Študenti, pedagógovia a zamestnanci musia používať ochranné rúška, ktoré musia
byť pri viditeľnom znečistení alebo zvlhčené vymenené.
2. Musia používať vlastné písacie potreby.
3. Dodržiavať platné hygienické predpisy týkajúce sa vyučovacieho procesu.
b) kvestorke Akadémie Policajného zboru v Bratislave
Všeobecné povinnosti:
1. Pri každom vstupe do budovy umiestniť dezinfekčný prostriedok na alkoholovú
dezinfekciu rúk, zvážiť možnosť voľne prístupného dezinfekčného prostriedku na
každom poschodí.
2. Zabezpečiť každodennú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä
dotykových plôch (napr. kľučky, zabratia, výťahy).
3. Zariadenia na osobnú hygienu vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami
rúk.
4. V prípade využívania vzduchotechnického zariadenia zabezpečiť pravidelnú
výmenu a údržbu filtrov v zmysle platných predpisov.
Ubytovanie:
1. Dezinfekciu spoločných spŕch a umyvární prostriedkami s virucídnym účinkom
vykonávať 1 krát denne.
2. Spoločné priestory (chodby, schody, výťahy) je nutné upratovať a dezinfikovať
1-krát za deň.
3. Dodržiavať platné hygienické predpisy týkajúce a ubytovacích zariadení.
4. Zabezpečiť v prípade potreby izolačnú miestnosť na preventívnu izoláciu ubytovanej
osoby z nákazy.
Stravovanie:
1. Pri vstupe do jedálne umiestniť dezinfekčný prostriedok na alkoholovú dezinfekciu
rúk.
2. Personál v stravovacej časti musí používať osobné ochranné pracovné prostriedky
vrátane ochrany dýchacích ciest.
3. Výdaj stravy je potrebné zabezpečiť tak, aby boli v rade čakajúcich osôb dodržané
2 metrové rozostupy a stoly aby boli rozmiestnené minimálne 2 m od seba.

4. Príbor pre osobu zabaliť do papierovej servítky.
5. Zintenzívniť dezinfekciu jedálenských stolov a dotykových plôch vrátane
úchopových častí stoličiek.
6. Uprednostniť strojové umývanie použitého stolového riadu pri teplote 80 stupňov za
použitia vhodného umývacieho prostriedku, v prípade ručného umývania
kuchynského riadu sa odporúča pridať prd jeho opláchnutím dezinfekčný prostriedok
vhodný na tento účel.
7. Umytý riad neutierať textilnými utierkami, ale uložiť ho do zariadenia na
odkvapkávanie umytého riadu.
8. Pri podávaní stravy dodržiavať platné hygienické predpisy pre zariadenia spoločného
stravovania.
c) vedúcemu oddelenia služobnej činnosti Akadémie Policajného zboru v Bratislave
1. Pri vstupe do objektu Akadémie Policajného zboru v Bratislave zverejniť oznam,
v ktorom sa uvádza za akých podmienok môžu vstúpiť policajti, zamestnanci,
prípadne iné osoby do objektu.
d) kvestorke, riaditeľke Kancelárie rektorky, riaditeľke zahraničného odboru, vedúcim
katedier, vedúcemu oddelenia vedy a vedeckých projektov, vedúcemu oddelenia
informačných technológií, vedúcej organizačného oddelenia, vedúcej študijného
oddelenia, vedúcemu oddelenia služobnej činnosti a vedúcej knižnice
1. Čestné vyhlásenie o aktuálnom zdravotnom stave v súvislosti s minimalizáciou
šírenia ochorenia COVID-19, prijate podľa písm. a) bod 1. odovzdať riaditeľke
Kancelárie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave.
e) riaditeľke Kancelárie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave
1. Evidovať čestné vyhlásenia o aktuálnom zdravotnom stave v súvislosti
s minimalizáciou šírenia ochorenia COVID-19.
f) vedúcemu katedry telesnej výchovy a športu Akadémie Policajného zboru v Bratislave
Tréning fyzickej zdatnosti:
1. Zabezpečiť prostredníctvom kvestorátu Akadémie Policajného zboru v Bratislave na
športoviskách dezinfekčný prostriedok na alkoholovú dezinfekciu rúk.
2. Zabezpečiť vykonanie poučenia o spôsobe dezinfekcie používaných tréningových
pomôcok a náradia.

II. Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2020.

Č. p.: APZ-OO-4-092/2020
Lucia Kurilovská, v. r.

Príloha k Pokynu R APZ BA č.93/2020

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/oblasť, 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

