
Opatrenie predsedu  

Monitorovacej a koordinačnej rady ŠDaJ SPU v Nitre  č. 3 

pre všetky ubytovacie zariadenia SPU v Nitre platné od 01.11.2021 

 

1. Vzhľadom na zaradenie okresu Nitra podľa Covid automatu do stupňa : 2. stupeň ohrozenia  

a v zmysle Príkazu rektorky č. 7 sa uvádza do účinnosti výstražný systém pre ŠDaJ SPU, a to 

Oranžová fáza s účinnosťou od 01.11.2021. 

 

2. Ubytovacie zariadenia sa nachádzajú v režime OTP. 

 

3. V interiéri ŠDaJ je povinný respirátor FFP2. 

 

4. 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). 

 

5. Nariaďujem vo všetkých ubytovacích zariadeniach SPU vykonávať zvýšenú dezinfekciu priestorov. 

 

6. Nariaďujem vo všetkých ubytovacích zariadeniach zvýšenú kontrolu plnenia bodu 4 – kontrola 

potvrdení. V prípade nepravdivých informácií a údajov, týkajúcich sa preukázania, že ubytovaná 

osoba je osobou s OTP, bude ubytovaný vylúčený z ubytovacieho zariadenia. 

 

7. V prípade, že ubytované osoba nepreukáže, že je osobou s OTP, je službukonajúci vrátnik 

oprávnený neumožniť vstup takejto osobe do ubytovacieho zariadenia. 

 

8. Nariaďujem dôrazné dodržiavanie nočného pokoja v čase od 22,00 do 6,00 hod. 

 

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

zariadení, medzi jednotlivými poschodiami a izbami. 

 

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

 

11. Nariaďujem zabezpečiť plnenie všetkých opatrení vyplývajúcich pre aktuálny stav v zmysle 

Príkazu rektorky č. 7/2021.  

 

      Nitra, 28.10.2021        
 

    Tomáš Tóth, v.r. 

                             prorektor SPU v Nitre  

              predseda MKR ŠDaJ SPU v Nitre 


