
 
Odubytovanie študentov z ubytovacích zariadení 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v letnom 
semestri ak.r.2020 

 

V súvislosti s mimoriadnou pandemickou situáciou, boli Kolégiom rektora dňa 7.4.2020 
prerokované okolnosti odubytovania študentov z ubytovacích zariadení SZU. V súlade 
z uvedeným, kvestor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

nariaďuje 

v dňoch 15. a 16. apríla 2020 zrealizovať odubytovanie študentov SZU z ubytovacích 
zariadení 

1. Ubytovaný študent  s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky je povinný 
prevziať si osobné veci a vysťahovať sa z ubytovacieho zariadenia v určenom termíne 
v súlade s týmto harmonogramom : 
 
Harmonogram pre BA 
 

Dátum Izba č. Čas 
vysťahovani
a 

Dátum Izba č. Čas 
vysťahovania 

15.4.2020 
802-815, 
410-412 

9.00-12.00  
16.4.2020 

602-615, 
413-415 

9.00-12.00 

702-715 
 

13.00-15.00 504-515 
406 

13.00-15.00 

Harmonogram pre BB 
 

Dátum Izba č. Čas 
vysťahovania 

Dátum Izba č. Čas 
vysťahovania 

15.4.2020 
304-309 8.00-11.00  

16.4.2020 
106-112 8.00-11.00 

204-208 11.00-14.00 209-211 11.00-14.00 

 
2. K danému termínu je študent povinný mať vysporiadané všetky záväzky, ktoré mu 

vznikli k 9.3.2020. 
3. Vysťahovanie a preberanie vecí mimo stanovený termín nebude ubytovaným 

umožnené. Ak sa ubytovaný študent nevysťahuje v určenom čase, bude izba 
komisionálne vyprázdnená, osobné veci študenta uložené a študent si ich bude môcť 
prevziať až v termíne ubytovania pre zimný semester 2020/2021. 

4. Ak v určenom termíne študent z mimoriadne vážnych dôvodov nebude mať možnosť 
vysťahovanie zrealizovať, môže tým poveriť inú dospelú osobu. Poverenie zašle 



mailom na adresu alzbeta.petrzelova@szu.sk, (pre BA), resp. patrik.trnka@szu.sk pre 
(BB) s uvedením č.izby, menom poverenej osoby a jej č.OP, najneskôr do 14.4.2020. 

5. Z mimoriadne vážneho dôvodu môže študent využiť iný z dvoch určených termínov 
(zameniť 15. na 16. a naopak) na vysťahovanie. Dôvod musí taktiež vopred oznámiť na 
uvedený mail. 

6. Osoba vstupujúca do ubytovacieho zariadenia nesmie byť v karanténe, musí mať 
nasadené vlastné ochranné rúško a rukavice. Každej osobe vstupujúcej do priestorov 
študentského domova bude pri vstupe odmeraná telesná teplota. Vstup do objektu 
bude povolený len osobám, ktoré nebudú mať zvýšenú telesnú teplotu. 

7. Študent realizujúci odubytovanie zabezpečí celý proces odubytovania v čo najkratšom 
čase, bez zbytočných prieťahov a sústredí sa výlučne na vypratanie osobných vecí 
z priestorov študentského domova.  

8. Z ubytovacieho priestoru je nutné vysťahovať aj elektrospotrebiče vo vlastníctve 
študenta. Ak je to nevyhnutné, môže využiť pomoc inej dospelej osoby. 

9. Kontrola technického stavu izieb a prípadného poškodenia bude vykonaná následne. 
Prípadné škody na zariadení izby budú brané do úvahy pre pridelenie ubytovania 
v budúcnosti.  

10. Pri odchode je študent povinný odovzdať  kľúč a uhradiť prípadné poplatky za stratu - 
akceptovaná bude len platba v hotovosti. ( Strata kľúča 15,- Eur – žiadame pripraviť 
presnú sumu) 

11. Pre administratívne úkony spojené s odubytovaním bude v prípade priaznivého 
počasia využité priestranstvo dvora pred stravovacou jednotkou  v BA , v BB podľa 
možností taktiež vhodný vonkajší priestor. V BA  odporúčame využiť v prípade použitia 
vlastného vozidla 3.terasu plateného parkoviska. 

V záujme ochrany zdravia študentov a zamestnancov ubytovacích zariadení, žiadame 
riadiť sa uvedenými pravidlami.  

V prípade výskytu osobitnej situácie je potrebné riadiť sa pokynmi zamestnancov 
ubytovacích zariadení. 
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