
 

POKYN K ODUBYTOVANIU ŠTUDENTOV Z ŠD JURA HRONCA  
A ŠD NIKOSA BELOJANISA 

 
1. Pred budovou ŠD čakajte na to, kedy Vás p. vrátnička vyzve k vstupu. Dodržujte pri tom minimálnu 

vzdialenosť 2 m od druhých čakajúcich osôb. 
2. Vstup do ŠD bude umožnený len ubytovaným študentom. 
3. Pri vstupe do vestibulu si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom. 
4. Na vrátnici sa preukážte ubytovacím preukazom, na základe, ktorého vrátnička overí Vašu 

oprávnenosť k odubytovaniu sa v daný deň. 
5. Odovzdajte vrátničke Vami podpísané Čestné prehlásenie o Vašom zdravotnom stave.  
6. Prevezmite si od vrátničky tlačivo -  Protokol o odovzdaní izby, ktoré vyplňte. 
7. Čas vymedzený na odobytovanie  z ŠD sa stanovuje  na 3,5 hodiny. 
8. Na izbu  prejdite po schodisku – nie vo výťahu, aby ste ho zbytočne neblokovali pre tých, ktorí si v 

ňom vynášajú veci z izieb. 
9. Z izby sa vysťahujte tak, aby v nej neostali žiadne Vaše osobné veci a poupratujte ju. 
10. Ak si chladničku z izby nemôžete odniesť, môžete ju na izbe nechať. 

11. Chladničku vyprázdnite, vyčistite a označte si ju svojim menom. Zapíšte túto skutočnosť do Protokolu 
o odovzdaní izby. Chladničku nevypínajte! 

12. Odpad vyhoďťe do kontajnera pre domový odpad (ŠD JH-prízemie blok A, ŠD NB- na dvore). 
13. Veci z izby a domový odpad vynášajte po schodisku alebo vo výťahu, v ktorom môže byť maximálne 

1 osoba. 
14. Vysťahovanú a upratanú izbu uzamknite. 
15. Na vrátnici odovzdajte kľúč od izby, ubytovací preukaz  a kompletne vyplnený a podpísaný Protokol 

o odovzdaní izby. 
 
Upozornenie 
1. Mať nepretržite rukavice a rúško, prekrývajúce nos a ústa, je povinné. 
2. Počet odubytovávaných študentov v ŠD v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedného 

ubytovaného študenta  na 25m2 plochy ŠD. 
3. V ojedinelých prípadoch (najmä u končiacich študentov) môže na základe rozhodnutia riaditeľa ŠD 

pomôcť pri vynášaní ťažkých bremien maximálne jedna osoba, ktorá sa na vrátnici zapíše do Knihy 
návštev a podpíše a odovzdá Čestné prehlásenie o jej zdravotnom stave. 

4. Možnosť zaparkovať auto pred budovou ŠD JH majú osoby, ktoré sú pustené do budovy, až po ich 
odchode bude umožnené zaparkovať ďalším autám v súlade s kapacitou daného parkoviska. 
Zamestnanec ŠD bude tento priebeh koordinovať na mieste. 

5. Odubytovanie inou osobu (napr. spolubývajúcim, rodičom, známym) je možné, avšak táto osoba sa 
musí preukázať úradne osvedčeným splnomocnením od ubytovaného študenta, OP a Čestným 
vyhlásením o jeho zdravotnom stave. 

 
V Bratislave, dňa 16.4.2020 

  
 

 
      Ing. Štefánia Černoková 
            prevádzková riaditeľka ŠD JHaNB 


