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Rok 2020 

 



Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej len „SPU”) vydáva v súlade                

s čl. 10 ods. 1 Organizačného poriadku SPU tento Dodatok č. 2 k príkazu rektorky č. 4/2020, 

ktorým sa určuje organizácia a podmienky prevádzky ŠDaJ na SPU v Nitre pre akademický rok 

2020/2021 (ďalej len „príkaz rektorky“). 

 

 
Príkaz rektorky č. 4/2020 v znení Dodatku č. 1 sa mení takto: 

 

1. Ruším harmonogram ubytovania v termínoch od 2.10.2020 do 4.10.2020, z dôvodu 

dištančnej formy vzdelávania v zimnom semestri akademického roka 2020/2021.  

2. Vydávam nasledujúce pokyny k ubytovaniu na ŠDaJ : 

a. všetkým ubytovaným študentom, ktorí zaplatili bytné za mesiace september až 

december, bude bytné vrátené v plnej výške do 15.novembra 2020 (okrem študentov, 

ktorí sú už ubytovaní), 

b. ubytovanie študentom I. a II. stupňa štúdia bude umožnené len v prípadoch realizácie 

praxe, riešenia záverečnej práce a skupinovej výučby, a to len na základe menného 

zoznamu, ktorý pošlú fakulty na ubytovacie oddelenie ŠDaJ,  

c. individuálne ubytovanie nad rámec uvedený v bode 2b., nebude umožnené, 

d. úhrada za ubytovanie v zmysle bodu 2b. sa bude realizovať na základe pokynov, ktoré 

zašle študentovi ubytovacie oddelenie ŠDaJ, 

e. ubytovanie v zmysle bodu 2b. je krátkodobé ubytovanie na dobu nevyhnutnú pre 

realizáciu praxe, skupinovej výučby a záverečnej práce,  

f. počas krátkodobého ubytovania v zmysle bodu 2b.bude študentom umožnené 

stravovanie v jedálni ŠD Antona Bernoláka, 

g. v prípade obnovenia prezenčnej formy vzdelávania sa budú musieť študenti opätovne 

podať žiadosť o ubytovanie a predubytovať sa cestou UIS. 

3. Pre študentov III. stupňa štúdia zostávajú v platnosti doterajšie nariadenia. 

4. Zahraniční študenti sa ubytovávajú v zmysle Príkazu rektorky č. 4/2020 a dodatku č. 1. 

5. Už ubytovaným zahraničným študentom sa ubytovanie neruší, môžu zostať ubytovaní na 

ŠDaJ aj počas dištančnej formy vzdelávania. 

6. Z dôvodu racionalizácie prevádzok ŠDaJ môže vedenie ŠDaJ nariadiť presťahovanie 

študenta do iného ubytovacieho zariadenia SPU v Nitre.   

 
 

 

 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok č. 2 k Príkazu rektorky č. 4/2020 v znení jeho Dodatku č. 1 nadobúda 

platnosť a účinnosť dňa 1. 10. 2020. Ostatné ustanovenia Príkazu rektorky č. 4/2020 

zostávajú v platnosti bez zmeny. 
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