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V súlade so zverejnením súboru opatrení pre vysoké školy a školské domovy Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR (školský semafor) a so zreteľom na aktuálne platné 
opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR vydávam tento 
 

p r í k a z   r e k t o r k y 
 

pre organizáciu a podmienky prevádzky Študentských domov na SPU v Nitre (ďalej ako „ŠDaJ“, 
alebo „ubytovacie zariadenie“) pre akademický rok 2021/2022. 

 

1. Cieľom je udržať bezpečné prostredie v ubytovacích zariadeniach po dobu trvania 
pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“), stanoviť základné prevádzkové 
podmienky v ŠDaJ, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení 
a odporúčaní. Opatrenia na zabezpečenie bezpečného ubytovania v ubytovacích 
zariadeniach SPU v Nitre  je základom aj pre zabezpečenie prezenčnej výučby v tomto 
akademickom roku. 
   

2. Zriaďujem stálu Monitorovaciu a koordinačnú radu ŠDaJ SPU v Nitre, ktorej pôsobnosť 
a kompetencie sa týkajú sledovania a hodnotenia epidemickej situácie, navrhovania 
a manažmentu opatrení v ubytovacích zariadeniach SPU v Nitre. Zloženie komisie je 
uvedené v Prílohe č. 1 tohto príkazu. 

 
3. Menujem kontaktné osoby pre ubytovaných študentov ohľadom epidemiologickej 

situácie a ochorenia COVID-19 :   
Ing. Emília Chovanová, PhD., poverená riaditeľka ŠDaJ,  
e-mail: emilia.chovanova@uniag.sk 
Jana Rybianska, zodpovedná osoba za ubytovanie na ŠDaJ, kontakt: +421 37 641 4877, 
e-mail: jana.rybianska@uniag.sk  
Tomáš Tóth, prorektor SPU, kontakt : +421 917 803 338, e-mail : tomas.toth@uniag.sk 

 
4. Uvádzam do účinnosti výstražný systém v sledovaní stavu epidemickej situácie v troch 

úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. 
 

• Zelená fáza - ubytovacie zariadenie je v režime OTP a predstavuje stav, kedy 
v ubytovacom zariadení nie je žiadna osoba pozitívna na Covid-19, resp.  je jedna alebo 
viac osôb v karanténe z dôvodu, že mimo ubytovacieho zariadenia prišli do kontaktu s 
osobou pozitívnou na COVID-19. V režime „OTP“ musia byť ubytovaní na ŠDaJ : 
  a) plne očkovaní, alebo   

b) testovaní (pri nástupe na ubytovanie sa ubytovaný preukáže výsledkom  
 testu  Ag alebo PCR nie starším ako 7 dní, alebo  

 c)  ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. 

• Oranžová fáza ubytovacie zariadenie je v režime OTP a predstavuje stav, kedy je 
v ubytovacom zariadení minimálne 1 osoba (študent, alebo zamestnanec) pozitívna na 
COVID-19, resp. pri preradení okresu Nitra do fázy „Ostražitosť“ podľa COVID 
AUTOMATU. Ubytovacie zariadenie prechádza do režimu „OTP“.  

V režime „OTP“ musia byť ubytovaní na ŠDaJ : 
  a) plne očkovaní, alebo   

b) testovaní (pri nástupe na ubytovanie – od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín) 
a následne opakovane  testovaní v maximálne 2 týždňovej frekvencii, alebo  
c)  ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. 

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/
mailto:jana.rybianska@uniag.skd
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• Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch na COVID-19 a 
ak ide o epidemický výskyt podľa rozhodnutia RÚVZ.  
 

Ak v priestoroch ŠDaJ pôsobia aj iné právnické osoby (napríklad poskytovatelia služieb 
študentom alebo zamestnancom), zavádza príslušná súčasť jednotlivé opatrenia a fázy aj 
s ohľadom na vývoj situácie v týchto prevádzkach. Semafor sa používa samostatne na každom 
ubytovacom zariadení SPU v Nitre. Jeho použitie manažuje Monitorovacia a koordinačná rada 
ŠDaJ SPU v Nitre na základe vyhodnotenia epidemickej situácie alebo v súlade s rozhodnutiami 
príslušných orgánov (najmä RÚVZ a ÚVZ SR). 
 

5. Ukladám povinnosť zabezpečiť oboznámenie všetkých ubytovaných študentov 
a zamestnancov ŠDaJ o podmienkach organizácie a prevádzky ŠDaJ a o opatreniach 
v jednotlivých fázach semaforu. 
 

Zodpovední: poverená riaditeľka ŠDaJ, prorektor SPU, vedúci prevádzok ŠDaJ 
Termín: ihneď a trvalý 
 

6. Ukladám povinnosť zabezpečiť informovanosť študentov o aktuálnych opatreniach SPU 
realizovaných s cieľom zabezpečenia bezpečného prostredia a minimalizácie rizika 
infikovania sa na akademickej pôde. Vo vstupných priestoroch ŠDaJ, v ktorých sa 
uskutočňuje ubytovanie študentov sa zverejní oznam, ktorý informuje za akých 
podmienok sa študent môže zdržiavať v ubytovacom zariadení. O týchto opatreniach 
taktiež informovať aj na webovom sídle, elektronickou poštou a inými štandardne 
využívanými komunikačnými kanálmi.  
Zodpovední: poverená riaditeľka ŠDaJ, prorektor SPU, vedúci prevádzok ŠDaJ 
Termín: ihneď a trvalý 
 

7. Nariaďujem všetkým ubytovaným študentom a hosťom, ako aj zamestnancom, ktorí 
budú prichádzať zo zahraničia, zaregistrovať sa ešte pred prekročením hraníc do SR 
na https://korona.gov.sk/ehranica/.  
 

8. Pokyny k ubytovaniu v Študentských domovoch SPU v Nitre pre akademický rok 
2021/2022: 

a. Študentské domovy SPU v Nitre nie sú povinné vyhovieť nárokom žiadateľov na 
ubytovanie. 

b. Študentské domovy SPU v Nitre neumožňujú absolvovanie karantény (domácej 
izolácie) v žiadnom študentskom domove SPU v Nitre. Študent je povinný 
vykonať domácu izoláciu na vlastné náklady v inom ubytovacom zariadení. 

c. V prípade zhoršenia epidemickej situácie v Slovenskej republike alebo v prípade 
nariadenia štátnych orgánov alebo orgánov verejného zdravotníctva, 
študentské domovy nevedia zaručiť neobmedzenie poskytovania ubytovania 
pre neočkovaných študentov, resp. povinnosť vyžadovať od ubytovaných 
povinné testovanie na COVID-19. V prípade, že nariadené testovanie nebude 
hradené zo zdravotného poistenia alebo štátneho rozpočtu, bude si musieť 
náklady na testovanie hradiť ubytovaný. 

d. 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: 

http://korona.gov.sk/ehranica
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miroslava.ciganova@uniag.sk). Následne sa študentovi odporúča absolvovanie 
testu na COVID-19, výsledok testu je potrebné oznámiť kontaktnej osobe. 

e. Ubytovanie študentov pre akademický rok 2021/2022 sa bude realizovať  
v termíne 16.9.2021 – 20.9.2021, a to výlučne po predchádzajúcej registrácii cez 

 online formulár s uvedením presného dátumu a hodiny príchodu do   

 ubytovacieho zariadenia. 
 

 
 

f. Pri nástupe na ubytovanie študenti odovzdajú vyplní “Dotazník o svojom 
zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia” za obdobie posledných 14 dní 
(príloha č. 2) a podpisom potvrdia pravdivosť údajov.  

g. Osobám so zdravotnými problémami respiračného charakteru, zvýšenej teploty a 
pod., alebo osobám, ktoré sa vrátili z oblasti, kde bol výskyt prípadov ochorenia 
COVID-19, alebo ak boli v kontakte s osobami, u ktorých je riziko, že boli nakazené 
týmto ochorením, alebo sú nakazené, je zakázané vstupovať do ubytovacích 
zariadení. 

h. Vo vnútorných priestoroch jednotlivých budov ŠDaJ sa vyžaduje  : 
- prekrytie horných dýchacích ciest, 
- vykonať dezinfekciu rúk pri vstupe do ŠDaJ, 
- dodržiavať odstup 2 m od osôb,  
- dodržiavať zákaz vytvárania skupín v priestoroch ŠDaJ, 
- dodržiavať ubytovací poriadok ŠDaJ, 
- dodržiavať zákaz návštev v priestoroch ŠDaJ a návštev v izbách študentov, 

https://sluzby.uniag.sk/ubytovanie/
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- sledovať svoj zdravotný stav, 
- rešpektovať a akceptovať vnútorné predpisy a usmernenia ubytovacieho 

zariadenia, ktoré zohľadňujú aktuálnu pandemickú situáciu. 
i. Vstup do ŠDaJ bude povolený len ubytovaným osobám a osobám pracujúcim v 

priestoroch internátu (zákaz návštev). Vstup ostatnej verejnosti sa obmedzuje len 
na prevádzky, ktoré poskytujú svoje služby v priestoroch internátu a sú dostupné 
verejnosti.  

j. Prevádzky služieb, ktoré nie sú v správe internátu, sa riadia aktuálnymi 
nariadeniami ÚVZ SR.  

k. Ubytovaným študentom sa odporúča minimalizovanie cestovania z internátov 
(domov či inde) v priebehu akademického roka. 

l. ŠDaJ SPU v Nitre nemôže pre študentov s trvalým pobytom na území SR 
v žiadnom prípade slúžiť ako miesto domácej izolácie, nie je ho možné ani 
nahlásiť RÚVZ ako adresu domácej izolácie. 

m. Ukladám ubytovaným študentom povinnosť aktualizovať si v informačnom 
systéme kontaktné údaje (adresu, e-mail, telefón). 
 

9. Pokyny k ubytovaniu zahraničných študentov, návštev a ďalších osôb zo zahraničia 
a. Všetci zahraniční študenti SPU riadneho štúdia a mobilitných programov, ako aj 

ďalšie osoby prichádzajúce zo zahraničia sú povinné sa pred príchodom na územie 

SR registrovať do formuláru eHranica.   

b. Výnimky z povinnej domácej izolácie sú uvedené na stránke korona.gov.sk. 

c. Povinnú domácu izoláciu nemusia absolvovať študenti, ktorí: 

Majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a zároveň: 

- majú štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a majú o tom 

potvrdenie vydané vysokou školou, 

- nedovŕšili vek 26 rokov,  

- študenti sa musia preukázať potvrdením s negatívnym výsledkom 

antigénového alebo RT-PCR testu nie starším ako 7 dní.  

d. Študentské domovy SPU v Nitre neumožňujú absolvovanie karantény (domácej 
izolácie) v žiadnom študentskom domove SPU v Nitre. Zahraničný študent je 
povinný vykonať domácu izoláciu na vlastné náklady v inom ubytovacom 
zariadení.  

e. Aktuálny zoznam bezpečných krajín je zverejnený na stránke Úradu verejného 
zdravotníctva SR www.uvzsr.sk  alebo na stránke Ministerstva zahraničných vecí 
SR www.mzv.sk. Aktuálny zoznam bezpečných krajín je nevyhnutné sledovať pred 
samotným príchodom študenta do SR. 

f. V prípade ak osoba prichádzajúca zo zahraničia spĺňa výnimku z karantény, 

informuje o tom ubytovacie zariadenie prostredníctvom formulára „Uplatnenie 

výnimky z karantény“ (Príloha č. 3) 

g. Ak sa študent prichádzajúci zo zahraničia nepreukáže potvrdením o absolvovaní 

očkovania, potvrdením o absolvovaní domácej izolácie resp. negatívnym Ag 

alebo RT-PCR testom, ubytovanie na ŠDaJ mu nebude umožnené.  

h. Ďalšie pokyny k ubytovaniu sú uvedené v bode 8 tohto príkazu.  

i. Študent, zahraničná návšteva je povinná oznámiť mailom aspoň 48 hodín vopred 

dátum a čas príchodu na ŠDaJ. 

https://korona.gov.sk/ehranica/
https://korona.gov.sk/cestovanie-do-sr/
http://www.uvzsr.sk/
http://www.mzv.sk/
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j. Kontaktné osoby:  

i. Jana Rybianska, vedúca ubytovacieho úseku, jana.rybianska@uniag.sk, 

037/641 4877 

ii. Ing. Emília Chovanová, PhD.,  poverená riaditeľka ŠDaJ SPU v Nitre, 

emila.chovanova@uniag.sk 

 
10. Študenti a ďalšie ubytované osoby, ktoré v rámci letného ubytovania boli ubytovaní na 

ŠD Mladosť a v nasledujúcom akademickom roku budú ubytovaný na inej izbe ako 
doteraz, sa presťahujú v termíne a v zmysle pokynov, ktoré im budú zaslané 
prostredníctvom ubytovacieho oddelenia ŠDaJ.  

 
11. Ukladám povinnosť zabezpečiť informovanosť zahraničných študentov o podmienkach 

vstupu na územie SR, prípadnú povinnosť domácej izolácie na území SR, absolvovania 
Ag alebo PCR testu, či potrebu preukázania sa negatívnym výsledkom Ag alebo PCR testu 
pri vstupe na územie SR podľa opatrení a usmernení ÚVZ SR. O týchto podmienkach 
informovať aj na webovom sídle SPU, elektronickou poštou a inými štandardne 
využívanými komunikačnými kanálmi. Spracovať a priebežne aktualizovať informačný 
dokument.  
 

        Zodpovední: poverená riaditeľka ŠDaJ, prevádzkari ŠDaJ, Kancelária zahraničných  
 vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov 
 Termín: ihneď a trvalý 

 
 

12. Ukladám povinnosť zabezpečiť dôkladné čistenie priestorov ŠDaJ ako prevenciu šírenia 
nákazy COVID-19 podľa usmernenia UVZ SR. Minimálne pri vstupe do jednotlivých 
objektov zabezpečiť zariadenia na dezinfekciu rúk. Zvýšiť intervaly čistenia a dezinfekcie 
priestorov na základe rizika infekcie a miesta s vysokou frekvenciou osôb. 

 

 Zodpovední: poverená riaditeľka ŠDaJ, prevádzkari ŠDaJ 
 Termín: ihneď a trvalý 
 

 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom 6. 9. 2021 

2. Nedodržanie ustanovení tohto príkazu bude považované za závažné porušenie 

Ubytovacieho poriadku resp. pracovnej disciplíny zamestnancov.  

 

 

 

 

 

         doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 

            rektorka SPU  

mailto:jana.rybianska@uniag.sk
mailto:emila.chovanova@uniag.sk
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Príloha č. 1 

Monitorovacia a koordinačná rada ŠDaJ SPU v Nitre 

 

Predseda 

prof. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. – prorektor pre investičný rozvoj 

 

Členovia 

 

Ing. Emília Chovanová, PhD. – poverená riaditeľka ŠDaJ 

Ing. Lucia Pašková – prevádzkarka ŠD Mladosť 

Mgr. Ingrid Andrisová – prevádzkarka ŠD Akademická 

Jana Rybianska – prevádzkarka ŠD A. Bernolák a ŠD Nová Doba 

Ing. Miroslava Cigáňová – vedúca Útvaru krízového riadenia, BOZP, ochrany pred požiarmi      
                                                  a vlastnej ochrany  

 
Zástupca študentov z AS SPU 
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Príloha č. 2 

Dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia 

ŠTUDENT/UBYTOVANÁ OSOBA 

 
 

Meno a priezvisko: 

 

 

Adresa: 

 

 

 

 

Telefón: 

 

 

 Mailová adresa: 

 

Ová adres 

 

  

Dôvod použitia tohto dotazníka: 
Dotazník je dôležitý z hľadiska udržania bezpečného prostredia v ubytovacom zariadení v čase trvania 
pandémie ochorenia COVID-19 v súvislosti so začiatkom akademického roka 2021/2022.   

Dotazník vypĺňa každý študent, vrátane denných doktorandov a každá ubytovaná osoba 

1. Prehlasujem, že som kompletne očkovaný proti Covid-19 vakcínou: ................................... 

ÁNO NIE 

2. Prehlasujem, že som pred menej ako 180 dňami prekonal Covid-19 potvrdený PCR testom  

 
ÁNO NIE 

3. Prehlasujem,  že  som   sa za posledných 14 dní zdržiaval mimo územia SR 

ÁNO NIE 

V prípade, že ste odpovedali na otázku 3 „ÁNO,“ ste povinný po príchode zo zahraničia prihlásiť sa do e-hranice, 
sledovať svoj zdravotný  stav,  zdravotný  stav  osôb  žijúcich  v spoločnej  domácnosti  a iných  blízkych  osôb, s 
ktorými ste v častom kontakte a najskôr na 5. deň po príchode absolvovať PCR test. Deň príchodu sa považuje 
za 0-tý. Do obdržania výsledku testu ste povinný byť v domácej karanténe.  
V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37°C,  strata  čuchu  a chuti,  hnačka, bolesti 
hlavy) u Vás alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb ste povinný bezodkladne 
kontaktovať praktického lekára  všeobecnej  starostlivosti  (VLD) a postupovať  v zmysle  jeho odporúčaní, alebo 
sa objednať na vyšetrenie cez https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php  a  nevstupovať  do 
priestorov univerzity do doby určenej  príslušným lekárom. 

 
Ďalej vyhlasujem, že neprejavujem príznaky akútneho ochorenia,  že  mi  Regionálny  úrad  verejného 
zdravotníctva nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný  dozor alebo  lekársky  dohľad). 
Nie  je  mi  známe,  že   by  som  ja,  moja  rodina  alebo  iné   osoby,  ktoré  so   mnou  žijú  spoločne v domácnosti, 
ako aj iné blízke osoby, prišli  v priebehu ostatného  mesiaca  do styku s osobami,  ktoré ochoreli na prenosné 
ochorenie (napr. Covid-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových  blán, horúčkové  ochorenie  s 
vyrážkami). 
 
Ak ide o ubytovaného na ŠDaJ SPU, môže univerzita spracúvať osobné údaje z tohto vyplneného formulára na 
základe čl.6 ods.1 písm. e) a čl.9 ods.2 písm. c), g), i) smernice GDPR v rozsahu tu uvedenom, na účel zabezpečenia 
ochrany zdravia študentov a zamestnancov vrátene bezpečného  a hygienicky vyhovujúceho prostredia. 

Podpis: 

Dátum: 

 

  

https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php
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Príloha č. 3 

Oznámenie o výnimke z karantény 
 
Oznámenie o výnimke z karantény predkladám za účelom zabezpečenia bezpečného prostredia 
na ubytovacom zariadení SPU vďaka výnimke v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 239/2021 V. v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrozovaní verejného 
zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie Covid-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho 
kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie Covid-19. 
 

Oznámenie o výnimke z karantény študenta/zamestnanca/ubytovanej osoby 
(nehodiace sa prečiarknite) 

 

Meno a priezvisko:  
 

Študent uvedie ročník, fakultu: 
Zamestnanec uvedie pracovisko: 
Ubytovaná osoba uvedie kontaktnú osobu na 
SPU :  

 

 

V súlade s podmienkami vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 239/2021 V. v. informujem, že 

______________________________________ spĺňa podmienky výnimky z karantény: 

  MENO A PRIEZVISKO 

- je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 

s dvojdávkovou schémou, alebo 

- je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 

s jednodávkovou, alebo 

- je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá 

dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia 

COVID-19, alebo 

- prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami 

a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia. 
 
 
 

Ak ide o ubytovaného na ŠDaJ SPU, môže univerzita spracúvať osobné údaje z tohto vyplneného formulára na 
základe čl.6 ods.1 písm. e) a čl.9 ods.2 písm. c), g), i) smernice GDPR v rozsahu tu uvedenom, na účel zabezpečenia 
ochrany zdravia študentov a zamestnancov vrátene bezpečného  a hygienicky vyhovujúceho prostredia. 

 
 
 
V  ..........................,  dňa :  .............................. .................................................... 
 Podpis 
  
 


