Usmernenie KŠ TUZVO č. 16 - Postup pre nástup na ubytovanie
v študentských domovoch TUZVO
Krízový štáb Technickej unvierzity vo Zvolene na svojom zasadnutí 2. septembra 2020 prijal
Usmernenie č. 16 KŠ TUZVO, ktorý obsahuje pokyny pre študentov pre nástup na ubytovanie v
študentských domovoch.
Toto usmernenie bolo vypracované v zmysle opatrení stanovených v Manuáli pre študentské domovy
a internáty Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a platných usmernení
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
I. PRAVIDLÁ PRE NÁSTUP SLOVENSKÝCH ŠTUDENTOV
Slovenský/á študent/tka sa môže ubytovať, ak za posledných 14 dní pred príchodom do ŠD:
1. sa u neho/nej neprejavili príznaky vírusového infekčného ochorenia,
2. nebol/a v kontakte s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID-19, alebo je
podozrenie na ochorenie,
3. nebol/a v zahraničí,
4. nemá povinnosť zotrvať v domácej izolácii (karanténe).
Uvedené skutočnosti potvrdí pri nástupe na ubytovanie vlastnoručným podpisom dokumentu
„Čestné vyhlásenie pri ubytovaní sa na študentský domov – slovenský študent“ (Príloha 1).
II. PRAVIDLÁ PRE NÁSTUP ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV
Zahraničný/á študent/tka s ohľadom na krajinu pôvodu alebo na tranzitnú krajinu, z ktorej
prichádza bude ubytovaný/á výlučne po splnení týchto podmienok (Tabuľka 1):
krajina

Pred nástupom na ubytovanie: absolvuje 5dňový, resp. 7-dňový izolačný pobyt v
karanténnom centre TUZVO. Pri príchode do
karanténneho centra predloží negatívny test
na COVID-19. Po ukončení izolačného pobytu
podstúpi opakovaný test na COVID-19 s
negatívnym výsledkom. Test musí byť
vykonaný na území SR.

Bezpečná (zelená) krajina – rizikový región

Pred nástupom na ubytovanie: absolvuje
10-dňový izolačný pobyt v karanténnom
centre TUZVO alebo postupuje podľa
podmienok definovaných u rizikovej krajiny.

Bezpečná (zelená) krajina – bezpečný región

Pri nástupe na ubytovanie v ŠD TUZVO vyplní
a vlastnoručným podpisom potvrdí
dokument „Čestné vyhlásenie pri ubytovaní

sa na študentský domov – zahraničný
študent/Declaration of Honour“.
Krajiny mimo Európskej únie

Pred nástupom na ubytovanie: absolvuje 5dňový, resp. 7-dňový izolačný pobyt
v karanténnom centre TUZVO. Pri príchode
do karanténneho centra predloží negatívny
test na COVID-19. Po ukončení izolačného
pobytu podstúpi opakovaný test na COVID19 s negatívnym výsledkom. Test musí byť
vykonaný na území SR.

1. Študentovi nebude poskytnuté ubytovanie v ŠD TUZVO ak sa pri nástupe na ubytovanie u neho
prejavujú príznaky vírusového infekčného ochorenia.
2. Po ukončení izolačného pobytu a pri nástupe na ubytovanie v ŠD TUZVO študent/tka spolu s
vyplneným a vlastnoručne podpísaným dokumentom „Čestné vyhlásenie pri ubytovaní sa na
študentský domov – zahraničný študent/Declaration of Honour“ (Príloha 2) zároveň predloží
potvrdenie o negatívnom výsledku testu COVID-19 v tlačenej forme alebo vo forme skenu.
3. Bližšie informácie pre zahraničných študentov sú uvedené v Prílohe 3 – Instructions for the
Accommodation Process of Foreign Students.
4. Uvedenie nepravdivých údajov podlieha v zmysle platných legislatívnych opatrení finančnej
sankcii vo výške 5 000 eur.
Po vstupe na územie SR študent/tka z COVID-19 rizikovej krajiny alebo krajín mimo Európskej únie
bude kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva v mieste, kde sa bude nachádzať v povinnej
5-dňovej karanténe.
Zoznam kontaktov:
https://korona.gov.sk/en/contacts/
Viac informácií o pandemickej situácii a aktuálnych opatreniach:
https://korona.gov.sk/en/
https://korona.gov.sk/en/an-overview-of-all-the-applicable-measures-adopted-in-connection-withcovid-19/
Registračný formulár po vstupe na územie SR:
https://korona.gov.sk/en/ehranica/#
POZOR! Pre účely ubytovania TUZVO požaduje negatívny výsledok testu na COVID-19 len pri
príchode z tzv. rizikových krajín, ktoré sú v červenej zóne.

Anglická verzia tohto usmernenia tvorí Prílohu 4.
Prílohy:
Príloha 1 – Čestné vyhlásenie pri ubytovaní sa v študentskom domove – slovenský študent
Príloha 2 – Čestné vyhlásenie pri ubytovaní sa v študentskom domove – zahraničný
študent/Declaration of Honour
Príloha 3 – Instructions for the Accommodation Process of Foreign Students
Príloha 4 – Procedure for Accommodating at TUZVO Student Dormitories
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