ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ÚSTREDNÝ INŠTITÚT VZDELÁVANIA A PSYCHOLÓGIE
Šancová 102/A, 831 04 Bratislava

Vážený zákazník.
V súvislosti s metodickým opatrením GR ŽSR bolo vydané opatrenie R ÚIVP k realizácii
vzdelávania, ubytovania a stravovania:
ŽSR-ÚIVP vykonáva vzdelávanie v oblasti odbornej spôsobilosti podľa Zák. č. 513/2009
Z. z. o dráhach a v oblasti BOZP podľa Zák. č. 124/2006 Z. z. o BOZP. Časť vzdelávacích aktivít,
kde to charakter vzdelávania umožňuje, sa vykonáva online formou príp. e-learningom (napr.
pravidelné školenie pre vybrané kategórie zamestnancov). Vzdelávacie aktivity, ktorých povaha
dištančné vzdelávanie nepripúšťa (napr. kurzy, odborné skúšky atď.) sa môžu vykonávať
prezenčne. Keďže sa tieto aktivity uskutočňujú na základe zákona, sú posudzované ako hromadné
podujatia inej povahy, a nevzťahuje sa na nich zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej,
kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad 6 osôb.
Vzdelávacie aktivity v zmysle získavania, udržiavania a overovania odbornej spôsobilosti
a spôsobilosti BOZP je možné vykonávať prezenčnou formou za týchto podmienok:
 nutnosť (ne)preukazovania sa neg. testom na ochorenie COVID-19 (príp. potvrdením
o prekonaní ochorenia resp. vakcinácii) je riešená aktuálnou Vyhláškou ÚVZ SR resp.
Covid automatom,
 vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť iba s prekrytými hornými
dýchacími cestami,
 zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v
prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej
izolácii,
 zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú
dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie
rúk,
 hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
o ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného
podujatia,
o pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do
jednorazových papierových obrúskov,
o zákaz podávania rúk,
 zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,
 zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových
plôch a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucidnym
účinkom,
 odporúčané je sedenie účastníkov tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto
neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest v radoch sa alternuje (tzv. „šachovnicové“
sedenie).
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Ubytovanie účastníkov vzdelávacích aktivít je možné pri dodržaní týchto opatrení (nad rámec
predošlých):
 nutnosť (ne)preukazovania sa neg. testom na ochorenie COVID-19 (príp. potvrdením
o prekonaní ochorenia resp. vakcinácii) je riešená aktuálnou Vyhláškou ÚVZ SR resp.
Covid automatom,
 povoľuje sa ubytovanie systémom 2 osoby/izba,
 obmedziť sociálne kontakty ubytovaných účastníkov vzdelávacej akcie v čase osobného
voľna.
Stravovanie účastníkov vzdelávacích aktivít (platí aj pre zamestnancov) je povolené vzhľadom na
to, že ide o uzavretý typ zariadení spoločného stravovania („závodná kuchyňa“), pri dodržaní
zásad:
 stoly v jedálni rozmiestniť minimálne 2 metre od seba, umožniť sedenie pri stole 2
stravníkom,
 zamedziť zhromažďovanie stravníkov pred jedálňou - dodržiavať odstup minimálne 2
metre,
 neumožniť samoobslužný spôsob výdaja stravy (napr. nakladanie šalátov, odber pečiva
a pod.).
Ostatné služby poskytované ubytovacími a stravovacím zariadeniami ŽSR ÚIVP sa riadia
v súlade s podmienkami COVID AUTOMATu.
S pozdravom

Ing. Peter Blaho, PhD., v. r.
riaditeľ ÚIVP
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