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V súlade s aktuálnou pandemickou situáciou 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“) platný od 26.02.2022. 

 

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. 
 

2. S účinnosťou od 26.02.2022 budú všetky zariadenia ŠDaJ SPU v Nitre v režime ZÁKLAD.  
 

3. S účinnosťou od 26.02.2022 ruším stálu Monitorovaciu a koordinačnú radu ŠDaJ SPU 
v Nitre. 
 

4. Ukladám povinnosť zabezpečiť zverejnenie Pokynov k ubytovaniu v ŠDaJ SPU v Nitre pre 
letný semester akademického roka 2021/2022 na stránkach SPU v Nitre a stránkach ŠDaJ, 
ako aj v priestoroch ŠDaJ. 
 

5. 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.  
 

6. Ukladám povinnosť zabezpečiť oboznámenie všetkých ubytovaných študentov 
a zamestnancov ŠDaJ o podmienkach organizácie a prevádzky ŠDaJ v zmysle platných 
opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR. 
 

7. Vo vnútorných priestoroch jednotlivých budov ŠDaJ sa naďalej : 
a. vyžaduje prekrytie horných dýchacích ciest, 
b. vyžaduje vykonať dezinfekciu rúk pri vstupe do ŠDaJ, 
c. odporúča dodržiavať odstup 2 m od osôb,  
d. odporúča dodržiavať zákaz vytvárania skupín v priestoroch ŠDaJ, 
e. vyžaduje dodržiavať Domový poriadok ŠDaJ, 
f. odporúča obmedzenie návštev v priestoroch ŠDaJ a návštev v izbách študentov, 
g. vyžaduje sledovať svoj zdravotný stav, 
h. vyžaduje rešpektovať a akceptovať vnútorné predpisy a usmernenia 

ubytovacieho zariadenia, ktoré zohľadňujú aktuálnu pandemickú situáciu. 
 

8. Prevádzky služieb, ktoré nie sú v správe internátu, sa riadia aktuálnymi nariadeniami 
ÚVZ SR.  
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9. Ukladám ubytovaným študentom povinnosť aktualizovať si v univerzitnom 
informačnom systéme (UIS) kontaktné údaje (adresu, e-mail, telefón). 
 

10. Ak sa u študenta, zamestnanca, resp. inej ubytovanej osoby prejavia príznaky akútneho 
respiračného ochorenia,  je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť kontaktnej 
osobe SPU v Nitre (Ing. Miroslava Cigáňová, tel.č.: +421 908 293 784, e-mail: 
miroslava.ciganova@uniag.sk). Následne sa odporúča absolvovanie testu na COVID-19, 
výsledok testu je potrebné oznámiť kontaktnej osobe. 
 

11. Kontaktné osoby pre ubytované osoby ohľadom epidemiologickej situácie a ochorenia 
COVID-19 :   
Ing. Emília Chovanová, PhD., riaditeľka ŠDaJ,  e-mail: emilia.chovanova@uniag.sk 
Ing. Ľubica Pastrnáková, zodpovedná osoba za pandemické opatrenia na ŠDaJ,      
kontakt : +421 37 641 5702, lubica.pastrnakova@uniag.sk 
Jana Rybianska, zodpovedná osoba za ubytovanie na ŠDaJ, kontakt: +421 37 641 4877, 
e-mail: jana.rybianska@uniag.sk  

 
12. Ubytovanie zahraničných študentov, návštev, hostí a ďalších ubytovaných osôb na ŠDaJ 

sa riadi v zmysle Domového poriadku.  
 

13. Ukladám povinnosť naďalej 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. 

 

 
 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom 26. 02. 2022. 

2. Tento príkaz ruší príkaz rektorky č. 7/2021. 

3. Nedodržanie ustanovení tohto príkazu bude považované za závažné porušenie 

Domového poriadku resp. pracovnej disciplíny zamestnancov.  

 

 

 

 

 

         doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 
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