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Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne 

Bernolákova 1, 811 07 Bratislava 



 

Riaditeľ Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne STU v Bratislave (ďalej len „ÚZ 

ŠDaJ“) z dôvodu zhoršujúcej sa epidemickej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID-19, v súvislosti s obmedzením slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania na 

základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021 uverejnenom v 

Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 428/2021 Z. z. (ďalej len „uznesenie vlády“), na 

základe platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len 

„vyhláška ÚVZ“)  a  v zmysle čl. 4 bod 4 Príkazu rektora č.13/2021 - PR 

„Protiepidemiologické opatrenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súvislosti 

s aktuálne platným uznesením vlády“ (ďalej len „Príkaz rektora“) 

 

vydáva 
 

nasledovný pokyn riaditeľa ÚZ ŠDaJ  
 

PROTIEPIDEMICKÉ OPATRENIA  POČAS NÚDZOVÉHO STAVU PRE 

UBYTOVANÝCH   ŠTUDENTOV V UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH 

ÚČELOVÉHO ZARIADENIA ŠTUDENTSKÉ DOMOVY A JEDÁLNE 

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE (ďalej len „Pokyn“) 
 

1. Obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v zmysle Uznesenia vlády 

č.695 zo dňa 24.11.2021 sa nevzťahuje v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu študenta 

do a z vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia 

vysokej školy. Opustiť internát po 20.00 hodine je možné len z dôvodu cesty do 

zdravotníckeho zariadenia na účel poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti, cesty 

do lekárne a ostatných prevádzok stanovených v uznesení vlády a vyhlášky ÚVZ. 

2. Naďalej platí zákaz prijímať akékoľvek návštevy vrátane ubytovaných osôb z iných izieb 

daného ŠD a zhromažďovať sa na chodbách a iných spoločných priestoroch; 

3. Pozitivitu alebo povinnosť karantény oznamovať na ŠD výlučne mailom alebo 

telefonicky. 

Kontakty: 

- ŠD Mladá Garda 

e-mail: korona.mladagarda@stuba.sk, Tel.: +421 918 664 020 

- ŠD Jura Hronca 
e-mail: korona.jurahronca@stuba.sk, Tel.: +421 918 664 030 

- ŠD N. Belojanisa 
e-mail: korona.belojanisa@stuba.sk, Tel.: +421 918 664 031 

- ŠD Akademik 

e-mail: korona.akademik@stuba.sk, Tel.: +421 918 664 027 

- ŠD Mladosť 
e-mail: korona.mladost@stuba.sk, Tel.: +421 918 664 050 ( A-B bloky), +421 918 664 51 ( 

C-D  bloky) 

- ŠD Dobrovičova 

e-mail: korona.dobrovicova@stuba.sk, Tel.: +421 918 664 067 

4. Minimalizovať osobný kontakt so zamestnancami príslušného ŠD; stránkové hodiny sú 

dočasne zrušené, v prípade potreby je nutné termín stretnutia dohodnúť mailom. 

5. V nadväznosti na mail, ohľadne možnosti podpísania dodatku k Zmluve o ubytovaní (ďalej 

len „Dodatok“), ktorý vám bol zaslaný dňa 22.11.2021, Dodatky je potrebné  posielať do 

30.11.2021 e-mailom na nižšie uvedené adresy, alebo si termín osobného stretnutia so 

zamestnancom ŠD vopred dohodnúť e-mailom;  
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Kontakty: 

- ŠD Mladá Garda: beata.babinecova@stuba.sk,  peter.krc@stuba.sk,  

- ŠD J.Hronca a N.Belojanisa: alexandra.sitiarova@stuba.sk, 

monika.cornanicova@stuba.sk,  

- ŠD Mladosť: peter.cibulcik@stuba.sk, barbara.paleschova@stuba.sk  

- ŠD Dobrovičova: nadezda.postova@stuba.sk, ondrej.paksi@stuba.sk  

 

Zároveň Vás upozorňujem, že podpísaním a odovzdaním Dodatku ste sa zaviazali opustiť 

ŠD a nebude vám povolený vstup do ubytovacieho zariadenia. Zamestnanci ŠD budú 

vykonávať pravidelné kontroly izieb. 

 

Vážení študenti, v záujme ochrany zdravia nás všetkých vás  prosím o dodržiavanie vládou 

prijatých opatrení a pokynov ŠD.  

 

 

Tento Pokyn nadobúda účinnosť dňom vydania. 

 

V Bratislave, dňa 25.11.2021                                                           
 

 

 

 

 

Ing. František Hulík 

                                                                                             riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU 
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