
Aktuálne pandemické opatrenia pre ubytovaných študentov v LS ak. roka 2021/2022;  

podmienky pri predčasnom ukončení ubytovania v LS  

• ubytovanie pre študentov v režime OTP - dôrazne odporúčané; u študentov, ktorí prišli 

do kontaktu s nakazenou osobou na COVID-19, sa povinná karanténa nevzťahuje na 

plne zaočkovaných nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky alebo po 

prekonaní ochorenia nie staršom ako 180 dní ak nemajú žiadny z príznakov ochorenia 

COVID-19, ale sú povinní nasledujúcich 7 dní nosiť všade na verejnosti respirátor FFP2 

bez výdychového ventilu 

• povinná karanténa po kontakte s pozitívne testovaným sa vzťahuje na nezaočkovaných 

študentov, zaočkovaných študentov viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky, 

študentov po prekonaní ochorenia staršom ako 180 dní  

• povinná karanténa trvá 5 dní + nasledujúcich 5 dní povinnosť nosiť všade na verejnosti 

respirátor FFP2 bez výdychového ventilu 

• zákaz návštev v ŠD AU, zákaz návštev ubytovaných študentov na iných ako pridelených 

izbách 

• povinnosť mať nasadený respirátor FFP2 vo všetkých interných priestoroch ŠD AU 

okrem pridelenej ubytovacej jednotky 

V prípade študentov, ktorí pociťujú príznaky ochorenia COVID - 19:  

študenti upovedomia vedenie ŠD AU e-mailom: sdomov@aku.sk a svojho všeobecného lekára.  

 

Testovanie PCR cez NCZI je možné, ale je nepovinné (stačí napr. pozitívny samotest alebo Ag 

test), podľa dostupnosti testovania a v závislosti od odporučenia ošetrujúceho všeobecného 

lekára. O ukončení domácej izolácie rozhoduje všeobecný lekár, v prípade neprítomnosti 

príznakov domáca izolácia končí po 5 dňoch + nasledujúcich 5 dní povinnosť nosiť všade na 

verejnosti respirátor FFP2 bez výdychového ventilu. 

Ak to prevádzkové podmienky umožňujú, študent môže absolvovať karanténu/domácu 

izoláciu v ŠD AU. V prípade potvrdenej pozitivity študenta sú v povinnej karanténe všetci 

spolubývajúci v jednej bunke okrem študentov s výnimkou z karantény - očkovaní s poslednou 

dávkou v dobe kratšej ako 9 mesiacov, alebo  prekonaní do 180 dní a zároveň bez príznakov 

ochorenia . 

Pokiaľ to prevádzkové podmienky neumožňujú, študenti bez výnimky z karantény absolvujú 

karanténu/domácu izoláciu v domácom prostredí.  

 

Pokiaľ študenti odídu do domácej izolácie, alebo ukončia ubytovanie z dôvodu ukončenia 

prezenčnej formy výučby, každý študent je povinný ohlásiť dátum ukončenia ubytovania v ŠD 

AU vedeniu ŠD AU (najneskôr v deň odchodu zo ŠD AU) e-mailom: sdomov@aku.sk a izbu 

ponechať vypratanú. Pokiaľ v izbe ostanú nejaké osobné veci, študentovi bude účtovaný 

poplatok za uskladnenie vecí v ŠD AU vo výške 25 EUR za každý aj začatý kalendárny mesiac 

z zmysle zmluvy o ubytovaní v ŠD AU v ak. roku 2021/2022.  
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