
POKYN K ODUBYTOVANIU ŠTUDENTOV Z ŠD MLADOSŤ  

1. Príchod na ŠD (k registrácii na vrátnici ŠD) je možný výhradne v deň a v čase v zmysle 
Harmonogramu, po vybavení formalít a po jednotlivej registrácii sa pôjdete odubytovať na svoju 
izbu.  

2. Pri vstupe do objektov ŠD Mladosť každý študent odovzdá podpísané Čestné prehlásenie o svojom 
zdravotnom stave. 

3. Porušenie podmienok počas pohybu v priestoroch ŠD Mladosť sa bude, vzhľadom k závažnosti 
súčasnej situácie, považovať za hrubé porušenie Ubytovacieho poriadku! 

4. Vstup nebude umožnený členom rodiny a známym. 
5. V ojedinelých prípadoch (najmä končiaci študenti) môže študent požiadať riaditeľa ŠD o pomoc pri 

vynášaní ťažkých bremien, ktorá bude zabezpečená vlastnými zamestnancami ŠD. 
6. Čas na odubytovanie sa stanovuje maximálne na 3,5 hodiny.  
7. Vstupy do budov budú regulované tak, aby boli rešpektované všetky pravidlá pre zabezpečenie 

predchádzaniu šírenia koronavírusu. Rozdeľovanie vstupu študentov do objektu a odubytovanie 
bude zabezpečené výhradne zamestnancami vo vestibule bloku CD.  

8. Ostatní študenti budú musieť počkať na vybavenie v exteriéri ŠD, s čím v prípade nepriaznivého 
počasia je nevyhnutné počítať. Študenti sú povinní počas čakania pred budovami dodržiavať všetky 
bezpečnostné a hygienické pravidlá, t.j. dodržiavať odstup minimálne 2 m a mať nasadené vlastné 
ochranné rúško a rukavice.  

9. Bez ochrany tváre a rúk nebude študent vpustený do objektu ŠD! Študent je povinný riadiť sa 
výhradne inštrukciami zamestnancov ŠD! 

10. Osobám so zdravotnými problémami respiračného charakteru, zvýšenej teploty a pod., alebo sa 
vrátili z oblasti, kde bol výskyt prípadov ochorenia COVID-19, alebo ak boli v kontakte s osobami, u 
ktorých je riziko, že boli nakazené týmto ochorením, alebo sú nakazené, je zakázané vstupovať do 
ŠD! 

11. Ak sa študent nemôže dostaviť osobne k odubytovaniu, môže študenta odhlásiť úradne a písomne 
splnomocnená osoba. Vzor Plnomocenstva je prílohou Príkazu rektora č.54/2020. 

12. Pri odubytovaní si študent zoberie všetky osobné veci a všetky prinesené elektrospotrebiče. 
Študent izbu celú vyprázdni a uprace,  vyprázdni, vyčistí a označí chladničku /ak sa u neho 
nachádza/ svojim menom alebo menom spolubývajúceho /pozor-priniesť si vlastné igelitové vrece 
na odpad/. Chladničku nevypínať!  

13. Odpad z izby je študent povinný vyniesť do lisovacieho kontajnera v areáli ŠD Mladosť. 
14. Následne študent odovzdá kľúče od izby a preukaz v priestoroch vestibulu CD blokov  a bezodkladne 

opustí budovu. 
15. Kontrola izieb zamestnancami ŠD prebehne až následne a príp. škody na izbách budú podľa 

potreby riadne vymáhané dodatočne. 
16. Je zakázané počas odubytovania v priestoroch ŠD komunikovať s ostatnými študentami a zdržovať 

tak priebeh odubytovania. Akýkoľvek pohyb v priestoroch, do ktorých nie je vstup nevyhnutný 
z dôvodu odubytovania sa, je prísne zakázaný!  

17. Používať výťah odporúčame len pre poschodia od 4. n.p. vyššie. Do výťahu vstupuje a použiť výťah 
môže vždy iba jedna osoba! Pre nižšie podlažia je možné použiť výťah len pre prevoz ťažkých 
bremien. Výťah je zakázané akýmkoľvek spôsobom blokovať. 

 
V Bratislave, dňa 16.4.2020 
 
 
 

     
                                                                                                  Ing. František Hegedüs 

                                                                                     prevádzkový riaditeľ ŠD Mladosť 


