Príkaz rektora
číslo: 4/2020 – PR
Predčasné odubytovanie
zo študentských domovov
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Dátum: 09. 04. 2020

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava
V Bratislave 09. 04. 2020
Číslo: 4/2020-PR
Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) v súlade s článkom 3
bod 1 písm. c) Smernice rektora číslo 4/2013 - SR „Pravidlá vydávania interných predpisov
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ zo dňa 03.10.2013
vydáva
nasledovný príkaz rektora
Predčasné odubytovanie zo študentských domovov
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
ktorým ustanovuje nasledovné:
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Príkaz rektora „Predčasné odubytovanie zo študentských domovov Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave“ (ďalej len „príkaz“) je vnútorná organizačná a riadiaca norma STU
vydaná rektorom za účelom možnosti predčasného odubytovania sa zo študentských
domovov STU počas pandémie ochorenia COVID-19 spôsobeného výskytom a šírením
koronavírusu.
(2) Tento príkaz je vydaný v súlade a v nadväznosti na opatrenia prijaté Ústredným
krízovým štábom Slovenskej republiky a následné rozhodnutia prijaté vládou Slovenskej
republiky, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ďalšími orgánmi verejnej moci.
(3) Tento príkaz sa vzťahuje na študentov ubytovaných v študentských domovoch STU (ďalej
tiež „ŠD“), ktorým z dôvodov uvedených v bode 1 tohto článku a následné prijaté
opatrenia nemôže byť poskytované ubytovanie v nasledovné študentských domovoch:
a) ŠD Mladá garda,
b) ŠD Jura Hronca,
c) ŠD Nikosa Belojanisa,
d) ŠD Akademik,
e) ŠD Mladosť,
f) ŠD Dobrovičova,
g) ŠD M. Uhra v Trnave.
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(4) Pod ubytovanými študentmi sa na účely tohto príkazu rozumejú študenti STU ubytovaní
v študentských domovoch. Tento príkaz sa primerane vzťahuje aj na iné osoby
ubytované v ŠD na základe zmlúv o ubytovaní; nevzťahuje sa na zamestnancov STU.
(5) Pod pojmom riaditeľ študentského domova sa na účely tohto príkazu rozumie
prevádzkový riaditeľ študentského domova v pôsobnosti Účelového zariadenia
Študentské domovy a jedálne STU (bod 3 písm. a) a až f) tohto článku) a riaditeľ ŠD M.
Uhra v Trnave (bod 3 písm. g) tohto článku).

Článok 2
Harmonogram odubytovania
(1) Riaditelia študentských domovov, do ktorých pôsobnosti patria študentské domovy,
zabezpečia v termíne do 17. apríla 2020 vydanie presných pokynov k začatiu a priebehu
odubytovania (ďalej len „pokyny“).
(2) Súčasťou pokynov bude aj presne špecifikovaný časový harmonogram odubytovania
(ďalej len „harmonogram“) s termínom začiatku odubytovania 20. apríl 2020
a s predpokladaným termínom ukončenia odubytovania 15. máj 2020.
(3) Pokyny vrátane harmonogramu sa zverejnia na webom sídle STU na stránke
https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/koronavirus-a-stu-vsetko-co-potrebujetevediet.html?page_id=13298 ako aj na stránkach jednotlivých študentských domovov
a zároveň budú zaslané ubytovaným študentom hromadným e-mailom prostredníctvom
akademického informačného systému.
(4) Harmonogram musí byť vydaný v súlade s opatreniami prijatými Ústredným krízovým
štábom Slovenskej republiky a Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
súvisiacimi s výskytom a šírením koronavírusu.
(5) Harmonogram musí rešpektovať najmä nasledovné:
a) v radoch pred ubytovacím zariadením a v študentskom domove zabezpečiť odstup
minimálne 2 metre,
b) počet ubytovaných študentov v študentskom domove v jednom okamihu nesmie
prekročiť koncentráciu jeden ubytovaný študent na 25 m2 z plochy študentského
domova,
c) v jednom okamihu sa nesmie nachádzať viac ako jeden študent na jednej bunke.
Podrobnosti upravia pokyny podľa bodu 1 tohto článku.
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Článok 3
Odubytovanie
(1) Rektor umožňuje neodubytovať sa predčasne študentom, ktorí predpokladajú, že budú
aj v budúcom akademickom roku ubytovaný v študentskom domove.
(2) Rektor garantuje všetkým odubytovaným študentom možnosť vrátiť sa na pôvodnú izbu,
vo výnimočnom prípade (z prevádzkových dôvodov) na náhradnú izbu, v študentskom
domove, ak sa obnoví prezenčná metóda štúdia v aktuálne prebiehajúcom
akademickom roku.
(3) Rektor dôrazne žiada ubytovaných študentov o odubytovanie v termínoch podľa
zverejneného harmonogramu, a to vzhľadom na mimoriadnu situáciu a snahu
o dodržanie hygienických opatrení a s tým súvisiacej logistiky pri odubytovaní takého
veľkého počtu osôb.
(4) Rektor v súlade s článkom 5 bod 5 Študijného poriadku STU ospravedlňuje študentov,
ktorí sa nemohli zúčastniť vzdelávacej aktivity z dôvodu odubytovania podľa
zverejneného harmonogramu, z neúčasti na tejto vzdelávacej aktivite.
(5) Bližšie informácie a prevádzkovo-organizačné pokyny k odubytovaniu budú zverejnené
na webových stránkach študentských domovov, na webovom sídle STU a na sociálnych
sieťach študentských domovov a STU.
(6) Ubytovaný študent je oprávnený realizovať odubytovanie a ukončenie zmluvy
o ubytovaní prostredníctvom splnomocnenca (napr. spolubývajúceho, rodiča, známeho),
avšak táto osoba sa musí preukázať plnomocenstvom s úradne overeným podpisom
splnomocniteľa – ubytovaného študenta. Vzor plnomocenstva je prílohou č. 1 tohto
príkazu.
(7) Rektor poskytne študentom, ktorí sa neodubytujú zo študentského domova, zľavu
od júna 2020 do augusta 2020 vo výške 85 % z ceny za ubytovanie. V čase od júla
do augusta sa bude možné odubytovať zo študentského domova až v termínoch
určených študentským domovom, a to s ohľadom na epidemiologickú situáciu.
(8) Ustanovenie bodu 7 sa nevzťahuje na študentov, ktorí budú v študentskom domove
bývať a vyžívať jeho služby.
(9) Finančné prostriedky, ktoré študenti uhradili za ubytovanie v čase od 13. marca 2020
do 30. apríla 2020, sú považované za zálohovú platbu (ďalej len „záloha“) na ďalšie
obdobie, v ktorom bude študent neodubytovaný. STU v prípade nevyčerpania zálohy
alebo jej časti, alikvotnú časť vráti študentovi.
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(10) STU nebude požadovať od študentov úhradu za ubytovanie ani za obdobie, keď nemohli
využívať služby študentských domovov a nemali možnosť odubytovať sa, t. j. za máj
2020.

Článok 4
Základné pravidlá vstupu do študentských domovov
a povinnosti študentských domovov
(1) Ubytovaní študenti sú povinní dôsledne sa riadiť pokynmi študentského domova a jeho
zamestnancov. Pri nerešpektovaní týchto pokynov a opatrení príslušných verejných
orgánov zamestnanci študentského domova okamžite prerušia proces odubytovania
takýchto osôb, vykážu ich z priestorov študentského domova a bezodkladne informujú
príslušné štátne orgány.
(2) Rektor odporúča ubytovaným študentom, aby pri premiestňovaní zo svojho miesta
pobytu do študentského domova využili, pokiaľ je to možné, individuálnu automobilovú
dopravu.
(3) Pred vstupom do študentských domovov sú ubytovaní študenti, prípadne ich
splnomocnenci, povinní strpieť prípadné odmeranie telesnej teploty.
(4) Ubytovaní študenti sú povinní pred vstupom do študentského domova vyplniť a
odovzdať na určené miesto čestné vyhlásenie uvedené v prílohe č. 2 tohto príkazu, ktoré
pri odubytovaní poskytne študentský domov.
(5) Vstup do študentských domovov nebude umožnený osobám so zdravotnými
problémami respiračného charakteru a príznakmi zvýšenej teploty.
(6) Vstup, ako aj samotný pohyb v študentských domovoch bude umožnený ubytovaným
študentom len v ich vlastných ochranných pomôckach na prekrytie horných dýchacích
ciest (napríklad rúško, šál, šatka, atď.) a v rukaviciach.
(7) Študentský domov na všetky vstupy do jeho objektov viditeľne umiestni oznam
o povinnosti dodržiavať uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte
osôb v jednom okamihu na jednom mieste.
(8) Ubytovaným študentom sa dôrazne neodporúča používať výťahy študentského domova.
V prípade ich použitia nesmie v jednom okamihu výťah používať viac ako jedna osoba.
Študentské domovy sú povinné zabezpečiť ich zvýšenú dezinfekciu a zvýšenú dezinfekciu
spoločných priestorov.
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(9) Ubytovaní študenti sú povinní obmedziť svoj pohyb v študentskom domove časovo
na nevyhnutné minimum určené študentským domovom a nezdržiavať sa v skupinách
alebo na miestach s možnou koncentráciou ľudí.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
(1) Akékoľvek zmeny a doplnenia tohto príkazu rektora je možné vykonať iba číslovanými
dodatkami k nemu, podpísanými rektorom.
(2) Tento príkaz rektora nadobúda účinnosť dňom jeho vydania.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.1
rektor

1

tento dokument je podpísaný elektronicky
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Príloha č. 1

PLNOMOCENSTVO
podľa § 31 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Podpísaný(á): ...............................................................................................................................
rodné číslo: ..............................................................

č. OP: .............................................

bytom: ..........................................................................................................................................
(„splnomocniteľ“)

splnomocňujem

meno a priezvisko: .......................................................................................................................
rodné číslo: ...............................................................

č. OP: .............................................

bytom: ..........................................................................................................................................
(„splnomocnenec“)

na všetky úkony spojené s realizáciou odubytovania a ukončenia zmluvy o ubytovaní
dohodou v ubytovacom zariadení Slovenskej technickej univerzity v Bratislave:
(doplniť názov ubytovacieho zariadenia)
.................................................................................................................................... ,
číslo izby
(doplniť číslo izby)
.................................................................................................................................... .

V ........................................................... dňa ................................

....................................................................

úradne osvedčený podpis
splnomocniteľa

Príloha č. 2

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Ja ...............................................................................................................................................................
(doplniť meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko a telefónne číslo)
čestne vyhlasujem,
1. že nemám príznaky ochorenia COVID-19 a nemám zvýšenú telesnú teplotu,
2.

že som sa posledných 14 dní nezdržiaval(a) mimo územia Slovenskej republiky a nemám
vedomosť, že by som v posledných 14 dňoch prišiel (prišla) do kontaktu s osobou u ktorej bolo
potvrdené ochorenie COVID-19 alebo je podozrenie na ochorenie COVID-19,

3. a potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s povinnosťami, uvedenými v Pokyne STU k zabezpečeniu
procesu odubytovania študentov, najmä:
a) mám povinnosť používať vlastné rúško na prekrytie horných dýchacích ciest a rukavice v záujme
zabezpečenia ochrany a bezpečnosti seba a ostatných osôb a následnú povinnosť nosiť rúško na
prekrytie horných dýchacích ciest po celý čas mojej prítomnosti v ubytovacom zariadení s cieľom
znížiť šírenie virulentných častíc do okolia,
b) mám povinnosť v plnom rozsahu rešpektovať a znášať dočasné obmedzenia určené ubytovacím
zariadením, riadiť sa pokynmi zamestnancov ubytovacieho zariadenia a predmetným Pokynom,
prípadne rozhodnutiami a usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, či
iných verejných autorít, v záujme ochrany verejného zdravia.
Beriem na vedomie, že voči mne môžu byť vyvodené dôsledky v zmysle platných právnych predpisov.
S pokynom STU k zabezpečeniu procesu odubytovania študentov a s pokynmi študentského domova
som sa oboznámil(a).

V ......................................... dňa ...................................

........................................................
podpis

