
 

1. Ubytovanie v študentských domovoch SPU v Nitre 
 

1.1 Ubytovanie študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia  

 

Ubytovanie pre študentov v I. a II. stupni štúdia v  ŠD SPU v Nitre sa bude realizovať v zmysle 

aktuálneho Covid automatu pre študentov, ktorí sa zúčastnia skúšky, praxe, praktickej výučby 

resp. konzultácie záverečnej práce (len končiaci študenti) na SPU v Nitre. 

 

Študenti budú ubytovaní na izbe po jednom. 

 

Študent, ktorý sa zúčastní skúšky, praxe, praktickej výučby, resp. konzultácie záverečnej práce 

na SPU v Nitre je povinný predložiť vrátnikovi/ubytovateľke v ŠD SPU v Nitre vyplnené 

tlačivo „Vyhlásenie študenta SPU v Nitre o bezinfekčnosti“ podľa prílohy č. 1 tohto príkazu. 

Vedúci ŠD SPU v Nitre je povinný archivovať Vyhlásenie po dobu 14 dní od skončenia 

ubytovania študenta na ŠD a po skončení tejto lehoty Vyhlásenie skartovať. 

 

Pre hroziace vysoké riziko expozície koronavírusu SARS-CoV-2 je študent ubytovaný v ŠD 

SPU v Nitre povinný dodržiavať protiepidemiologické opatrenia podľa bodu č. 3  príkazu 

rektorky č. 5 zo dňa 20.5.2021 a ďalej je povinný: 

- vykonať dezinfekciu rúk pri vstupe do ŠD, 

- dodržiavať odstup 2 m od osôb, od ostatných študentov mimo izby, v ktorej je ubytovaný,  

- dodržiavať zákaz vytvárania skupín v priestoroch ŠD, 

- dodržiavať ubytovací poriadok ŠD, 

- dodržiavať zákaz návštev v priestoroch ŠD a návštev v izbách študentov, 

- sledovať svoj zdravotný stav, 

- rešpektovať a akceptovať vnútorné predpisy a usmernenia ubytovacieho zariadenia, ktoré 

zohľadňujú aktuálnu pandemickú situáciu. 

 

Vedúci praxe (praktickej výučby), resp. vedúci záverečnej práce je povinný 3 pracovné dni pred 

nástupom študentov na prax/konzultáciu zaslať zoznam študentov, ktorí budú ubytovaní v ŠD 

SPU v Nitre, na e-mail: jana.rybianska@uniag.sk. 

 

Študenti, ktorí majú záujem o ubytovanie v ŠD SPU v Nitre z dôvodu konania skúšky, alebo 

konzultácie k záverečnej práci,  môžu byť ubytovaní v ŠD SPU v Nitre max. 1 deň pred skúškou 

alebo konzultáciou. Žiadosť o ubytovanie v ŠD pošlú v elektronickej podobe najneskôr 3 dni 

pred termínom ubytovania na e-mail: jana.rybianska@uniag.sk. 

 

Študent je povinný pred nástupom na ubytovanie sa preukázať negatívnym Ag-Covid testom 

nie starším ako 72 hodín.  

 

1.2 Ubytovanie študentov doktorandského stupňa štúdia 

 
Ubytovanie doktorandov v  ŠD SPU v Nitre sa bude realizovať v zmysle aktuálneho Covid 

automatu pre študentov. 

 
Študenti budú ubytovaní na izbe po jednom. 
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Študent pred nástupom na ubytovanie je povinný predložiť vrátnikovi/ubytovateľke v ŠD SPU 

v Nitre vyplnené tlačivo „Vyhlásenie študenta SPU v Nitre o bezinfekčnosti“ podľa prílohy č. 

1 tohto príkazu. 

Vedúci ŠD SPU v Nitre je povinný archivovať Vyhlásenie po dobu 14 dní od skončenia 

ubytovania študenta na ŠD a po skončení tejto lehoty Vyhlásenie skartovať. 

 

Pre hroziace vysoké riziko expozície koronavírusu SARS-CoV-2 je študent ubytovaný v ŠD 

SPU v Nitre povinný dodržiavať protiepidemiologické opatrenia podľa bodu č. 3  bodu č. 3  

príkazu rektorky č. 5 zo dňa 20.5.2021  a ďalej je povinný: 

- vykonať dezinfekciu rúk pri vstupe do ŠD, 

- dodržiavať odstup 2 m od osôb, od ostatných študentov mimo izby, v ktorej je ubytovaný,  

- dodržiavať zákaz vytvárania skupín v priestoroch ŠD, 

- dodržiavať ubytovací poriadok ŠD, 

- dodržiavať zákaz návštev v priestoroch ŠD a návštev v izbách študentov, 

- sledovať svoj zdravotný stav, 

- rešpektovať a akceptovať vnútorné predpisy a usmernenia ubytovacieho zariadenia, ktoré 

zohľadňujú aktuálnu pandemickú situáciu. 

 

 

Doktorandi, ktorí majú záujem o ubytovanie na ŠD SPU v Nitre, pošlú žiadosť o ubytovanie 

v elektronickej podobe najneskôr 3 dni pred termínom nástupu na ubytovanie na e-mail: 

jana.rybianska@uniag.sk. 

 

Doktorand je povinný pred nástupom na ubytovanie sa preukázať negatívnym Ag-Covid testom 

nie starším ako 72 hodín. 

 
1.3 Ubytovanie zahraničných študentov, návštev a ďalších osôb zo zahraničia  

 

Ubytovanie na ŠD SPU v Nitre pre osoby zo zahraničia je možné len v odôvodnených 

prípadoch a to po predchádzajúcom súhlase rektorky, resp. dekana fakulty, resp. vedúceho 

pracovníka.  

 

Osoby prichádzajúce výlučne z krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko 

alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska musia podstúpiť izoláciu, 

ktorá sa končí:  

- obdržaním negatívneho výsledku PCR testu na ochorenie COVID-19, testovanie možno 

podstúpiť najskôr na 8. deň izolácie, alebo  

- pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa. 

 

Osoby prichádzajúce z inej než vyššie menovanej krajiny, musia podstúpiť 14 dňovú 

izoláciu a najskôr na 8. deň podstúpiť testovanie RT-PCR metódou. Osoby ukončujú 

izoláciu iba obdržaním negatívneho výsledku testu.  
 

Osoby prichádzajúce na Slovensko sa musia najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR 

zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica.  

Osoby vstupujúce na územie SR leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť formulár na 

vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia:  

https://www.mindop.sk/covid/. 

 

Vyššie uvedené podmienky sa nevzťahujú na študentov, ktorí : 
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a) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku 

alebo Rakúskej  republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky: 

     1. na území Slovenskej republiky navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie 

alebo štúdium vysokej škole a 

     2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o 

skutočnosti uvedenej v prvom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou 

(potvrdenie vydané SPU v Nitre), 

 

b) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto 

podmienky: 

     1. majú štatút študenta dennej formy štúdia, 

     2. nedovŕšili 26 rokov veku a 

     3. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o 

skutočnostiach uvedených v prvom bode a druhom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti 

prezenčnou formou  (potvrdenie vydané SPU v Nitre),  

 

Študenti bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia sa následne riadia pokynmi, ktoré sú 

uvedené v bode 1.1. 

Študenti doktorandského stupňa štúdia sa následne riadia pokynmi, ktoré sú uvedené v bode 

1.2. 

 

 

1.4 Spoločné ustanovenia 

 

Ubytovacie zariadenie SPU v Nitre nie je povinné vyhovieť nárokom žiadateľov na 

ubytovanie. 

 

V prípade zmeny pandemickej situácie si SPU vyhradzuje právo žiadosti o ubytovanie 

nevyhovieť, resp. ukončiť ubytovanie predčasne.  

 

Karanténa sa pre študentov a ubytované osoby v ŠD SPU v Nitre neposkytuje. 

 

Ak sa u študenta, resp. inej ubytovanej osoby prejavia príznaky akútneho respiračného 

ochorenia alebo sa dostane do kontaktu s osobou pozitívne testovanou na COVID-19, je 

povinný oznámiť informáciu kontaktnej osobe SPU v Nitre (Ing. Miroslava Cigáňová, 

tel.č..: +421 908 293 784, e-mail: miroslava.ciganova@uniag.sk) a z ŠD SPU v Nitre sa 

bezodkladne odubytovať. Následne sa študentovi odporúča absolvovanie testu na 

COVID-19, výsledok testu je potrebné oznámiť kontaktnej osobe. 
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Príloha č. 1 

 

Vyhlásenie študenta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre o bezinfekčnosti  

z dôvodu účasti na skúške, praxi a praktickej výučbe konanej  

na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre počas letného 

semestra akademického roka 2020/2021 

(Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 
 

 

Dolupodpísaný/á študent/ka 

 
Meno a priezvisko študenta/ky:  

Trvalé bydlisko:  

 

čestne vyhlasujem, 

 

že neprejavujem príznaky akútneho ochorenia ako je telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, 

malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom, upchatý nos so 

sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa, nádcha, bolesť 

uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka 

stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži. 

 

Zároveň vyhlasujem, že mi regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej 

zdravotnej starostlivosti nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor 

alebo lekársky dohľad). 

 

Ďalej mi nie je známe, že som bol/a, alebo iné osoby, ktoré so mnou žijú spoločne v domácnosti, 

boli v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte1 s osobou potvrdenou alebo podozrivou z 

ochorenia COVID-19. 

 

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si 

vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

Dátum:  Podpis študenta:  

 

 

 
1 úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch 

metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s 
prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť pracovníka prvej línie 
(zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia 
odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP). 


