
Informácie k ubytovaniu na ŠDaJ 

 

platné v súvislosti s dodatkom č.2 k príkazu Rektorky č. 8/2021, ktorým sa niektoré 

študijné programy od 4.11.2021 do odvolania budú vyučovať dištančnou metódou (online): 

 

1. počas trvania dištančného vzdelávania nie je potrebné ukončiť ubytovanie na 

ŠDaJ. Ubytovanie bude pokračovať v zmysle ubytovacej zmluvy. 

 

2. počas trvania dištančného vzdelania je možné ukončiť ubytovanie na ŠDaJ. V 

takom prípade je potrebné sa z ubytovania odhlásiť, odovzdať ubytovací preukaz a 

kľúč od izby. Preplatok za ubytovanie bude vrátený na účet ubytovaného. Po 

opätovnom prechode na prezenčnú formu výučby sa bude opätovne uzatvárať nová 

ubytovacia zmluva. 

 

3. v prípade, že sa z ubytovania odhlásite, a počas trvania dištančného vzdelávania 

vznikne potreba sa zúčastniť napr. praxe, osobnej konzultácie, skúšky, prípravy 

záverečnej práce, atď., umožníme krátkodobé ubytovanie na ŠDaJ (na niekoľko dní) 

bez uzatvorenia Ubytovacej zmluvy, a ktoré bude spoplatnené alikvotnou čiastkou 

z mesačného poplatku. Záujem o krátkodobé ubytovanie bude potrebné nahlásiť 

minimálne 48 hodín vopred na adrese : ubytovanie@uniag.sk. 

 

4. v prípade, že ubytovacie zariadenie opustíte bez odhlásenia sa (napr. na 

niekoľko týždňov, na niekoľko mesiacov, alebo počas trvania dištančného 

vzdelávania), ubytovacia zmluva trvá, platba za ubytovanie Vám bude účtovaná 

v zmysle Ubytovacej zmluvy. Následne nebude možné žiadať o vrátenie platby za 

obdobie, kedy ste na ŠDaJ nebývali, nakoľko budete evidovaný ako ubytovaná 

osoba. 

 

5. v prípade, že v budúcnosti príde k zmene v dôsledku zlepšenia alebo zhoršenia 

epidemickej situácie, ktoré bude mať vplyv na režimové opatrenia na ŠDaJ, budeme 

Vás o tom informovať. 

 

6. V interiéri ŠDaJ je povinný respirátor FFP2. Ubytovacie zariadenia sa 

nachádzajú v režime OTP. 

 

7. V režime OTP – stupeň : 2.stupeň ohrozenia, fáza : oranžová musia byť 

ubytovaní (študenti, zamestnanci, hostia a iné ubytované osoby) na ŠDaJ : 

a. plne očkovaní (doložené COVID pasom), alebo 

b. testovaní (pri nástupe na ubytovanie sú povinní predložiť negatívny 

výsledok testu, a to nie starší ako 48 hodín – AG test, alebo 72 hodín - 

PCR test)  

i. za testovanú osobu sa považuje osoba, ktorá je schopná sa 

preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-

19 (nie starším ako 72 hodín v prípade PCR testu, alebo nie 

starším ako 48 hodín v prípade antigénového testu). 

c. ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní (doložené 

potvrdením). 

8. Vo všetkých ubytovacích zariadeniach SPU v Nitre je nariadená zvýšenú kontrola 

dodržiavania režimu OTP – kontrola potvrdení. V prípade nepravdivých informácií a 

údajov, týkajúcich sa preukázania, že ubytovaná osoba je osobou s OTP, bude 

ubytovaný vylúčený z ubytovacieho zariadenia. 

 



9. V prípade, že ubytovaná osoba nepreukáže, že je osobou s OTP, je službukonajúci 

vrátnik oprávnený neumožniť vstup takejto osobe do ubytovacieho 

zariadenia. 

 

10. Nariaďuje sa dôrazné dodržiavanie nočného pokoja v čase od 22,00 do 6,00 hod. 

 

11. Zakazujú sa návštevy osobám, ktoré nie sú ubytované v ŠDaJ, návštevám z iných 

ubytovacích zariadení, medzi jednotlivými poschodiami a izbami. 

 

12. Využívania študovní a kuchyniek je povolené len v čase od 6,00 do 22,00 hod. 

  

13.  Je potrebné dodržiavanie všetkých opatrení v zmysle Príkazu rektorky č. 7/2021 

a jeho dodatkov, ako aj opatrení vyplývajúcich pre aktuálnu pandemickú situáciu.  

 

 

 

 

Nitra, 28.10.2021        

 

    Tomáš Tóth, v.r. 

                             prorektor SPU v Nitre  

              predseda MKR ŠDaJ SPU v Nitre 

 


