
POKYN K ODUBYTOVANIU ŠTUDENTOV Z ŠD DOBROVIČOVA 

1. POSTUP ODUBYTOVÁVANIA 

• Vstup do ŠD bude povolený len ubytovaným študentom.  
• Iné osoby – „pomocníci“ budú mať vstup do ŠD  zakázaný! 
• V ojedinelých prípadoch (najmä končiaci študenti) môže študent požiadať riaditeľa ŠD o pomoc pri 

vynášaní ťažkých bremien, ktorá bude zabezpečená vlastnými zamestnancami ŠD. 
• V ŠD Vám bude k dispozícií len vchod z Dobrovičovej ulice. 
• Ubytovaní študenti sa pri vstupe do ŠD preukážu ubytovacím preukazom, odovzdajú podpísané 

Čestné vyhlásenie o svojom zdravotnom stave  a obdržia Protokol o izbe. 
• Čas vymedzený na odobytovanie  z ŠD sa stanovuje  na 3,5 hodiny. 
• Pokiaľ sa zo závažného dôvodu nemôžete v stanovenom termíne dostaviť, odubytovať Vás môže 

iná osoba (napr. spolubývajúci, rodič, známy) na základe úradne osvedčeného plnomocenstva. 
• Splnomocnenec sa musí riadiť všetkými uvedenými pokynmi. 
• Pred vstupom do ŠD ste povinní strpieť prípadné odmeranie telesnej teploty. 
• Vstup do ŠD  nebude umožnený osobám so zdravotnými problémami respiračného charakteru a 

príznakmi zvýšenej teploty. 
• Vstup a pohyb v ŠD je možný výhradne v ochrannom rúšku a rukaviciach (prineste si vlastné). 
• Pri vstupe do ŠD si vydezinfikujte ruky, dezinfekcia bude k dispozícii. 
• Počas Vašej prítomnosti v budove a v iných priestoroch ŠD dodržujte bezpečnostný odstup 2 m od 

ostatných osôb. 
• Obmedzte svoj pohyb v ŠD na nevyhnutné minimum. 
• Nepoužívajte, prosím, výťahy pri vstupe na izby , aby ste ich neblokovali študentom, ktorí ich 

potrebujú na vynášanie svojich vecí . 
• V prípade ich použitia nesmie v jednom okamihu výťah používať viac ako jedna osoba. 

2. PREVÁDZKOVO-ORGANIZAČNÉ POKYNY 

• V ubytovacej izbe, alebo bunke smie byť prítomný maximálne 1 ubytovaný študent v jeden čas. 
• Z izieb si odneste všetky osobné veci a izbu upracte. 
• Smeti zneste do priestorov kontajnerov. 
• Chladničky si odneste, v mimoriadnych prípadoch Vám ich dočasne uskladníme. V takom prípade 

si ju viditeľne a permanentne označte svojim menom. Chladničku nevypínajte! 
• Pred odchodom z izby zatvorte okná, vodu a vypnite svetlo. 
• Prípadné zmluvné pokuty a spôsobené škody Vám budú dodatočne zaslané na úhradu. Vo 

vlastnom záujme nahláste pri preberaní izby škody, o ktorých viete. 
• Po vyprataní izby volajte na vrátnicu 0918 664 067, službukonajúci vrátnik Vám zabezpečí  

zamestnanca ŠD, ktorý prevezme izbu a kľúč, čo potvrdí na Protokole o odovzdaní izby. 
• Ubytovacie oddelenie bude zatvorené. 
• Cez sklo vrátnice pracovníčke  ukážete ubytovací preukaz a Protokol o odovzdaní izby. 
• Preukazy a dokumenty nakoniec vložíte do krabice na to určenej. 
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