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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3
Organizačného poriadku UK tento príkaz:
Rektor po prerokovaní s riaditeľmi celouniverzitných ubytovacích zariadení, s dekanmi fakúlt,
do ktorých pôsobnosti patria fakultné ubytovacie zariadenia, (ďalej spolu len „ubytovacie
zariadenia“) a s predsedom Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického
senátu UK a s ich súhlasom
rozhodol
o začatí procesu predčasného odubytovania z ubytovacích zariadení.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Dôvodom rozhodnutia o začatí procesu predčasného odubytovania z ubytovacích zariadení
je pandémia ochorenia COVID-19 súvisiaca s výskytom a šírením koronavírusu
a opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR a v jeho nadväznosti vládou SR,
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradom verejného zdravotníctva SR
a ďalšími verejnými autoritami.
(2) Tento príkaz sa vzťahuje na ubytovaných študentov, ktorí z dôvodu podľa ods. 1 nemôžu
užívať nasledovné ubytovacia zariadenia:
a) Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny,
b) Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolský internát Družba,
c) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
d) Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu.
(3) Pod ubytovanými študentmi sa na účely tohto príkazu rozumejú študenti UK a študenti
iných vysokých škôl. Tento príkaz sa primerane vzťahuje na iné osoby, s ktorými majú
ubytovacie zariadenia uzatvorené zmluvy o ubytovaní; nevzťahuje sa na zamestnancov
UK.
(4) Riaditelia ubytovacích zariadení a dekani, do ktorých pôsobnosti patria ubytovacie
zariadenia, bez zbytočného odkladu zabezpečia vydanie presne špecifikovaného časového
harmonogramu odubytovania (ďalej len „harmonogram“). Harmonogram sa zverejní na
webovom sídle ubytovacích zariadení.
(5) Harmonogram musí byť vydaný v súlade s opatreniami prijatými Ústredným krízovým
štábom SR a Úradom verejného zdravotníctva SR súvisiacimi s výskytom a šírením
koronavírusu (pri opatreniach, ktoré sa vzťahujú na otvorené prevádzky, t. j. obchody, je
potrebné postupovať analogicky).
(6) Harmonogram musí rešpektovať najmä nasledovné:
a) v radoch pred ubytovacím zariadením a v ubytovacom zariadení zabezpečiť odstup
minimálne 2 metre,
b) počet ubytovaných študentov v ubytovacom zariadení v jednom okamihu nesmie
prekročiť koncentráciu jeden ubytovaný študent na 25 m² z plochy ubytovacieho
zariadenia,
c) v jednom okamihu sa nesmie nachádzať viac ako jeden študent na jednej bunke.
Podrobnosti upraví harmonogram podľa bodu 4.
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Čl. 2
Odubytovanie
(1) Rektor odporúča ubytovaným študentom, aby sa kompletne odubytovali z ubytovacieho
zariadenia a zároveň riadne ukončili zmluvy o ubytovaní na základe dohody, ktorú pri
odubytovaní poskytne ubytovacie zariadenie.
(2) Rektor garantuje všetkým odubytovaným študentom možnosť vrátiť sa na pôvodnú izbu,
vo výnimočnom prípade (z prevádzkových dôvodov) na náhradnú izbu, v ubytovacom
zariadení, ak sa obnoví prezenčná metóda štúdia v aktuálne prebiehajúcom akademickom
roku.
(3) Rektor dôrazne žiada ubytovaných študentov o odubytovanie v termínoch podľa
zverejneného harmonogramu, a to vzhľadom na mimoriadnu situáciu a snahu o dodržanie
hygienických opatrení a s tým súvisiacej logistiky pri odubytovaní takého veľkého počtu
osôb.
(4) Rektor v súlade s čl. 21 ods. 9 Študijného poriadku UK1 ospravedlňuje študentov, ktorí sa
nemohli zúčastniť vzdelávacej aktivity z dôvodu odubytovania podľa zverejneného
harmonogramu, z neúčasti na tejto vzdelávacej aktivite.
(5) Bližšie informácie a prevádzkovo-organizačné pokyny k odubytovaniu budú zverejnené na
webových stránkach ubytovacích zariadení, na webovom sídle UK a na sociálnych sieťach
ubytovacích zariadení a UK.
(6) Ubytovaný študent je oprávnený realizovať odubytovanie a ukončenie zmluvy o ubytovaní
prostredníctvom splnomocnenca (napr. spolubývajúceho, rodiča, známeho), avšak táto
osoba sa musí preukázať úradne osvedčeným plnomocenstvom od ubytovaného študenta.
Vzor plnomocenstva je prílohou č. 1 tohto príkazu.
(7) Rektor poskytne ubytovaným študentom, ktorí sa nemôžu z objektívnych príčin
odubytovať z ubytovacieho zariadenia, zľavu od mája 2020 vo výške 70 % z ceny za
ubytovanie. V týchto prípadoch sa bude možné odubytovať z ubytovacieho zariadenia až
v priebehu júna 2020, prípadne v termínoch určených ubytovacím zariadením, a to
s ohľadom na epidemiologickú situáciu.
(8) UK nebude vracať ubytovaným študentom alikvotnú časť ceny za ubytovanie za mesiac
marec 2020, keďže sa táto započíta na náklady za upratovanie, dezinfekciu a ďalšie
súvisiace náklady spojené s procesom odubytovania. Vzhľadom na uvedené sa od
ubytovaných študentov pri odubytovaní nebude žiadať upratanie izieb. Tým nie je dotknuté
právo UK na náhradu škody spôsobenej ubytovaným na majetku UK podľa aktuálneho
cenníka škôd.
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Vnútorný predpis č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení neskorších dodatkov.
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Čl. 3
Základné pravidlá vstupu do ubytovacích zariadení
a povinnosti ubytovacích zariadení
(1) Ubytovaní študenti sú povinní dôsledne sa riadiť pokynmi ubytovacieho zariadenia a jeho
zamestnancov. Pri nerešpektovaní týchto pokynov a opatrení verejných autorít
zamestnanci ubytovacieho zariadenia okamžite prerušia proces odubytovania takýchto
osôb, vykážu ich z priestorov ubytovacieho zariadenia a bezodkladne informujú príslušné
štátne orgány.
(2) Rektor odporúča ubytovaným študentom, aby pri premiestňovaní zo svojho miesta pobytu
do ubytovacieho zariadenia využili, pokiaľ je to možné, individuálnu automobilovú
dopravu.
(3) Pred vstupom do ubytovacích zaradení sú ubytovaní študenti, prípadne ich splnomocnenci,
povinní strpieť prípadné odmeranie telesnej teploty.
(4) Ubytovaní študenti sú povinní pred vstupom do ubytovacieho zariadenia vyplniť a
odovzdať na určené miesto čestné vyhlásenie uvedené v prílohe č. 2 tohto príkazu, ktoré
pri odubytovaní poskytne ubytovacie zariadenie.
(5) Vstup do ubytovacích zariadení nebude umožnený osobám so zdravotnými problémami
respiračného charakteru a príznakmi zvýšenej teploty.
(6) Vstup, ako aj samotný pohyb v ubytovacích zariadeniach bude umožnený ubytovaným
študentom len v ich vlastných ochranných pomôckach na prekrytie horných
dýchacích ciest (napríklad rúško, šál, šatka, atď.) a v rukaviciach. Pri vchode do
objektov ubytovacích zariadení sú povinní aplikovať si dezinfekciu na ruky.
(7) Ubytovacie zariadenie na všetky vstupy do jeho objektov viditeľne umiestni oznam o
povinnosti dodržiavať uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte osôb v
jednom okamihu na jednom mieste.
(8) Ubytovaným študentom sa dôrazne neodporúča používať výťahy ubytovacieho zariadenia.
V prípade ich použitia nesmie v jednom okamihu výťah používať viac ako jedna osoba.
Ubytovacie zariadenia sú povinné zabezpečiť ich zvýšenú dezinfekciu a zvýšenú
dezinfekciu spoločných priestorov.
(9) Ubytovaní študenti sú povinní obmedziť svoj pohyb v ubytovacom zariadení na
nevyhnutné minimum a nezdržiavať sa v skupinách alebo na miestach s možnou
koncentráciou ľudí.
Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.
V Bratislave 5. apríla 2020
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK
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