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ВКАЗІВКИ ДИРЕКТОРА УНІВЕРСИТЕЦЬКИХ ГУРТОЖИТКІВ ТА ЇДАЛЕНЬ 

ЩОДО ПОСЕЛЕННЯ ЗАКОРДОННИХ СТУДЕНТІВ (далі просто «студент») 

НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК 2020/2021 

 

З метою запобігання розповсюдження інфекційних захворювань в гуртожитках Словацького 

технологічного університету в Братиславі (далі - STU) видаю наступну  

Н А С Т А Н О В У 

 

А. СТУДЕНТ, ЩО ПРИЇЗДИТЬ З БЕЗПЕЧНОЇ КРАЇНИ (додаток №1) 

1. Студент, який приїде в гуртожиток для поселення, повинен пред’явити заповнене та підписане 

підтвердження, так зване „Čestné vyhlásenie“, бланк опублікований на веб-сайті: 

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/uz_sdaj/Covid_19_Cestne_vyhlasenie.pdf 

 

B. СТУДЕНТ, ЩО ПРИБУВАЄ З КРАЇНИ, ЯКА НЕ ВХОДИТЬ ДО СПИСКУ БЕЗПЕЧНИХ 

КРАЇН НА ДАНИЙ ЧАС 

1. Студент зобов'язаний: 

a) Перед приїздом на територію Словацької Республіки зареєструйтесь у державній системі 

COVID PASS за посиланням: https://korona.gov.sk/ehranica/# 

b) Після перетину кордону Словацької Республіки провести домашню ізоляцію у спеціально 

виділеному комплексі STU Gabčíkovo (далі -  ÚZ Gabčíkovo) або в іншому закладі на 

власний вибір. Все ж, ні в якому разі не можна проходити домашню ізоляцію в 

гуртожитках. Домашню ізоляцію в Gabčíkovo можна проходити починаючи з 07.09.2020. 

c) Домашня ізоляція є обов'язковою до отримання негативного результату тесту RT-PCR 

(ПЛР тест) на COVID-19, проведеного в Словацькій Республіці. Студент зобов'язаний пройти 

лабораторну діагностику захворювання на COVID-19 не раніше, ніж на п’ятий день ізоляції. 

Якщо результат тестування позитивний, то домашня ізоляція продовжується, у такому 

випадку студенту необхідно виконувати подальші вказівки відповідного регіонального 

управління охорони здоров’я (RÚVZ). Якщо результат тестування негативний, то домашня 

ізоляція закінчується, і студент може заселитися в гуртожиток, в якому йому було виділене 

місце. 

d) Після прибуття з домашньої ізоляції в гуртожиток, необхідно пред’явити підтвердження про 

негативні результати RT-PCR тесту на COVID-19, проведеного на території Словацької 

Республіки. 

2. Якщо студент не пред’явить негативний RT-PCR тест, то він не буде заселений до жодного 

гуртожитку. 

3. Студент зобов'язаний сплатити платіж за проживання в комплексі ÚZ Gabčíkovo: 

a) проживання 4 € / ніч / особа, 

b) повноцінне харчування 13 € / день / особа (сніданок, обід, вечеря), 

c) тестування на COVID-19  - приблизно 70 євро. 

Студент повинен сплатити платіж за послуги проживання та харчування готівкою, після 

закінчення домашнього карантину в цьому закладі, на прохідній (рецепції) ÚZ Gabčíkovo. Домашній 

карантин разом з отриманням негативного результату тесту триватиме приблизно 9 днів. За 9-денние 

проживання в ÚZ Gabčíkovo  студент має заплатити 36 євро за проживання та 117 євро за 

харчування. 

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/uz_sdaj/Covid_19_Cestne_vyhlasenie.pdf
https://korona.gov.sk/ehranica/
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Після завершення домашньої ізоляції університет поверне студентові кошти у розмірі субсидії на 

харчування. Студент отримає субсидію на дворазове харчування на день, тобто 2 × 1,40 € × кількість 

днів, які студент провів на даній домашній ізоляції. 

Спосіб оплати за тест RT-PCR буде реалізований відповідно до вказівок відповідного регіонального 

управління охорони здоров’я. 

4. Студент, після закінчення домашньої ізоляції, в день виходу з ÚZ Gabčíkovo, зобов’язаний 

заселитися в гуртожиток у якому йому було виділене місце в навчальному році 2020/2021. Студент 

оплачує свій проїзд до гуртожитку за власні кошти. 

 

C. СТУДЕНТ, ЯКИЙ НЕ ПОКИНУВ СЛОВАЦЬКУ РЕСПУБЛІКУ 

1. Якщо студент не переїжджав, не виїжджав додому і не перебував протягом останніх 14 днів у 

країнах, які не входять до списку безпечних країн, то це означає, що студент фізично проживав у 

кімнаті гуртожитку протягом усього 2019/2020 навчального року. Такий студент повинен подати 

заповнене та підписане „Čestné vyhlásenie“, бланк якого опублікований на веб-сайті: 

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/uz_sdaj/Covid_19_Cestne_vyhlasenie.pdf 

 

D. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

1. Кожен студент повинен дотримуватися встановлених заходів, оголошених Центральним кризовим 

штабом Словацької Республіки та керівництвом гуртожитків. 

2. ГУРТОЖИТКИ, У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ, НЕ МОЖУТЬ СЛУГУВАТИ МІСЦЕМ 

ПРОХОДЖЕННЯ ДОМАШНЬОЇ ІЗОЛЯЦІЇ, ЇХНІЙ АДРЕС НЕ МОЖЕ БУТИ ОГОЛОШЕНИЙ, 

ЯК АДРЕС ПРОХОДЖЕННЯ ДОМАШНЬОЇ ІЗОЛЯЦІЇ. 

3. Студент, який хоче пройти домашню ізоляцію в ÚZ Gabčíkovo, повинен надати керівництву 

гуртожитків наступні дані: ім’я та фамілія, університет, дата та час прибуття, а також спосіб, яким 

студент планує добиратися (індивідуально, або хоче, щоб університет забезпечив його транспортом). 

Ці дані необхідно надіслати на електронну адресу щонайменше за 3 робочі дні до прибуття:  

ubytovanie.gabcikovo@stuba.sk. 

4. Способом транспортування до об'єкта ÚZ Gabčíkovo може бути: 

a) індивідуальний транспорт, 

b) транспорт від університету (університет оплачує перевезення). 

 

Для студентів STU автобус вирушатиме з Братислави, Legionárska ulica (стоянка позаду гуртожитку 

ŠD Jura Hronca, рис.1) лише в робочі дні: 7 вересня 2020 року, 8 вересня 2020 року, 9 вересня 2020 

року, 11 вересня 2020 року , та 14 вересня 2020 року о 16:00. 

Студент може скористатися транспортом від університету лише за умови, що він заздалегідь отримав 

лист-підтвердження про це електронною поштою. 

Студент зобов’язаний під час поїздки прикривати верхні дихальні шляхи та прибути на вказане місце 

не менше ніж за 30 хвилин до відправлення автобусу. Якщо студент не встигає здійснити запланований 

виїзд, він повинен організувати індивідуальний транспорт до ÚZ Gabčíkovo. 

 

 

 

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/uz_sdaj/Covid_19_Cestne_vyhlasenie.pdf
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Рис. 1 Виїзд автобусу відбуватиметься з Legionárska ulica, позаду гуртожитку  ŠD Jura Hronca (велика 

стоянка) 

5. Контакт на установу де буде відбуватися домашня ізоляція ÚZ Gabčíkovo (рис.2). 

Адрес: Dunajská 1352/93, 930 05 Gabčíkovo 

Координати GPS: 47 ° 53'08.5 "N 17 ° 33'50.8" E 

ubytovanie.gabcikovo@stuba.sk ; тел .: + 421 947 482 222 

Робочі години прохідної (рецепції): з 7.9.2020 до 16.9.2020 з 8.00 до 20.00. 

 

Рис. 2 ÚZ Gabčíkovo

 
 Рис. 3 Прохідна (рецепція) ÚZ Gabčíkovo 

СТОЯНКА - 

зустрічаємось 

ТУТ 
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6. Транспортне сполучення Братислава - Gabčíkovo: 

https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok 

Рис. 4 показує шлях від центру Gabčíkovo до ÚZ Gabčíkovo (заборонено користуватися громадським 

транспортом). 

 

Рис. 4 Від центру Gabčíkovo до ÚZ Gabčíkovo  

7. Поточний перелік безпечних країн опублікований на веб-сайті Управління охорони здоров'я 

Словацької Республіки http://www.uvzsr.sk або на веб-сайті Міністерства закордонних справ 

Словацької Республіки http://www.mzv.sk 

Необхідно слідкувати за оновленням списку безпечних країн, особливо перед приїздом до Словацької 

Республіки. Перелік безпечних країн станом на 21.8.2020  наведений в додатку №1 до цієї настанови. 

8. Заселення студентів в гуртожитки в Братиславі, які приїжджають із безпечних країн, або студентів 

після закінчення домашньої ізоляції, можливе лише в робочі дні та в робочі години. Години роботи 

у відповідному гуртожитку STU: з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 16:00. У випадку, якщо 

іноземний студент не може приїхати на заселення у зазначений час, він повинен повідомити точний 

день та час прибуття, не пізніше ніж за 3 робочі дні наперед, електронною поштою на 

elena.trochtova@stuba.sk 

9. Кожен студент зобов’язаний продезінфікувати руки під час входу в гуртожиток та носити маску у 

всіх внутрішніх загальних зонах користування гуртожитку, крім власної кімнати. 

 

У Братиславі, 24.8.2020 

Ing. František Hulík 

Директор ÚZ ŠDaJ STU 

 

 

 

https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok
http://www.uvzsr.sk/
http://www.mzv.sk/
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Додаток №1 

 

СПИСОК БЕЗПЕЧНИХ КРАЇН 21.08.2020 

 

 

• Австралія 

• Бельгія 

• Кіпр 

• Чехія 

• Китай 

• Данія 

• Естонія 

• Фарерські острови 

• Фінляндія 

• Франція 

• Греція 

• Нідерланди 

• Хорватія 

• Ісландія 

• Ірландія 

• Японія 

• Південна Корея 

• Ліхтенштейн 

• Литва 

• Латвія 

• Угорщина 

• Мальта 

• Монако 

• Німеччина 

• Нова Зеландія 

• Норвегія 

• Польща 

• Австрія 

• Словенія 

• Велика Британія 

• Італія 

• Іспанія 

• Швейцарія 


