
POKYN K ODUBYTOVANIU Z ŠD DOBROVIČOVA PRE ŠTUDENTOV S TRVALÝM POBYTOM NA 

SLOVENSKU. 

Základné informácie 
1. Odubytovanie je možné len v súlade s Harmonogramom odubytovania pre študentov, ktorí sa prihlásili na daný 

deň a termín v čase od 7,00 do 13,30 hod. 
2. Vstup a pohyb v ŠD je možný výhradne s prekrytím horných dýchacích ciest s použitím respirátora kategórie - 

FFP2, KN95 alebo N95, resp. v zmysle platných predpisov a vyhlášok. 
3. Študent je povinný si nechať zmerať teplotu, ak bude vyzvaný zamestnancom ŠD a použiť dezinfekciu rúk pri 

vstupe do objektu pri prísl. vrátnici. 
4. Osobám so zdravotnými problémami respiračného charakteru alebo so zvýšenou teplotou nebude vstup 

umožnený. 
5. Vstup bude regulovaný tak, aby boli rešpektované všetky pravidlá pre zabezpečenie prevencie proti šíreniu 

koronavírusu a k dispozícií  bude len vchod z Dobrovičovej ulice. 
6. Vstup na internát nebude umožnený rodinným príslušníkom či iným sprevádzajúcim osobám. 
7. Študent má povolený vstup len na svoju izbu. Akýkoľvek pohyb v priestoroch, do ktorých nie je vstup 

nevyhnutný z dôvodu odubytovania, je zakázaný. 
8. Čas vymedzený na odubytovanie  z ŠD sa stanovuje maximálne na 3 hodiny. Na internáte sa však prosím 

zdržiavajte len na nevyhnutne potrebný čas. 
9. V ojedinelých prípadoch (najmä končiaci študenti) môže študent požiadať riaditeľa ŠD o pomoc pri vynášaní 

ťažkých bremien, ktorá bude zabezpečená zamestnancami ŠD. 
10. 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. 
11. Pokiaľ sa študent zo závažného dôvodu nemôže dostaviť osobne, môže ho odubytovať iná osoba na základe 

úradne overeného splnomocnenia. O zastúpení študenta splnomocnenou osobou je potrebné najneskôr deň 
vopred informovať mailom kontaktnú osobu na ŠD.  

12. Porušenie podmienok počas odubytovania v priestoroch ŠD sa bude, vzhľadom k závažnosti súčasnej situácie, 

považovať za hrubé porušenie Ubytovacieho poriadku. 

Postup pri odubytovaní 
1. Svoj príchod nahláste na vrátnici ŠD, kde sa preukážete ubytovacím preukazom. V prípade, že ste ubytovací 

preukaz odovzdali pri odchode z internátu, preukážte sa ISIC kartou alebo občianskym preukazom.  
2. Váš vstup bude zaevidovaný a prevezmete Protokol o odovzdaní izby a vrátnik Vám zabezpečí vstup na izbu. 
3. Každý študent je povinný odovzdať na vrátnici ŠD vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie o zdravotnom stave, 

ktoré je zverejnené na webovej stránke stuba.sk. 
4. V ubytovacej izbe smie byť prítomný maximálne 1 ubytovaný študent v jeden čas. 
5. Z izieb si odneste všetky osobné veci a izbu vrátane soc. zariadenia a sprchy upracte podľa pokynu zamestnanca 

ŠD. 
6. Smeti zneste do priestorov kontajnerov. Je potrebné si priniesť vlastné vrecko na odpadky. 
7. Chladničky si odneste, v mimoriadnych prípadoch Vám ich dočasne uskladníme. V takom prípade si ju viditeľne 

a permanentne označte svojim menom, vyprázdnite, umyte a nastavte ju na najnižší možný stupeň chladenia a 
chladničku nevypínať. 

8. Pred odchodom z izby zatvorte okná, vodu a vypnite svetlo. 
9. Prípadné zmluvné pokuty a spôsobené škody Vám budú dodatočne zaslané na úhradu. Vo vlastnom záujme 

nahláste pri preberaní izby škody, o ktorých viete. 
10. Po vyprataní izby volajte na vrátnicu 0918 664 067, službukonajúci vrátnik Vám zabezpečí  zamestnanca ŠD, ktorý 

prevezme izbu a kľúč, alebo uzamkne izbu, čo potvrdí na Protokole o odovzdaní izby. 
11. Ubytovacie oddelenie bude zatvorené. 
12. Cez sklo vrátnice zamestnankyne ukážete ubytovací preukaz a Protokol o odovzdaní izby, ktoré vložíte do 

krabice na to určenej.  
 

Za dodržiavanie týchto pokynov a hladkého priebehu odubytovania Vám ďakujeme. 

 Bratislave, dňa 12.5.2021 

                                                                                                            Andrea Foltínová 

                                                                                            prevádzková riaditeľka ŠD Dobrovičova 
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