
Podmienky ubytovania študentov AU v Študentskom domove Akadémie umení v B.B. 

(ŠD AU) pre zahraničných študentov AU, ktorí majú pri vstupe na územie SR 

povinnosť domácej izolácie, absolvovania testu, či preukázania výsledku negatívneho 

testu na COVID-19 - podľa opatrení a usmernení Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky (ÚVZ SR) 

1. Riaditeľka ŠD AU upozorní zahraničných študentov, ktorí pri vstupe na územie SR majú za 

povinnosť domácej izolácie (a túto nemajú možnosť si zabezpečiť v inom ubytovacom 

zariadení, príp. ubytovať sa na súkromí), aby si naplánovali nástup na ubytovanie v ŠD AU 

v dostatočnom 14-dňovom predstihu pred termínom výučby na svojej fakulte AU. 

2. Každý zahraničný študent do 05.09.2020  na e-mailovú adresu: sdomov@aku.sk zašle 

žiadosť o rezerváciu ubytovania v ŠD AU, kde uvedie deň príchodu na ubytovanie. Spätne 

mu bude zaslaný e-mail ohľadne potvrdenia rezervácie na ubytovanie v ŠD AU.  

3. Pred pricestovaním je nutné absolvovať test na COVID-19, ktorý nebude staršieho 

dáta  ako 96 hodín od príchodu študenta na ubytovanie v ŠD AU. Sken alebo foto negatívneho 

testu na COVID-19 je potrebné zaslať e-mailom na adresu: sdomov@aku.sk . Zároveň sa 

študent pri vstupe do ŠD AU preukáže negatívnym testom na COVID-19 službukonajúcej 

informátorke na vrátnici/recepcii ŠD AU pri zápise na ubytovanie. 

4. Ihneď po pricestovaní na územie SR má zahraničný študent povinnosť zaregistrovať sa na 

webovej stránke:korona.gov.sk – obratom mu bude zaslaná SMS správa a e-mail, kde bude 

uvedený dátum a čas opakovaného testu už na území SR. Pri registrácii je nutné zadať  

telefónne číslo a e-mail študenta, tiež adresu, na ktorej sa študent počas karantény nachádza.  

V prípade otázok ohľadne podmienok pobytu na území SR môže zahraničný študent 

kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ 

v B.B.) – epidemiologické oddelenie, tel.: +421-48-4367-467, e-mail: 

viera.morihladkova@vzbb.sk, adresa: Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, 

informátor, spojovateľ: tel.: +421-48-4367785, e-mail: ruvzbb@vzbb.sk, úradné hodiny: 

pondelok – piatok: 7:30 hod. – 15:00 hod., webová adresa: http://www.vzbb.sk/index.php 

5. Počas domácej izolácie v ŠD AU bude mať zahraničný študent povolené zdržiavať sa len 

vo svojej izbe/bunke. 

6. Po 5 dňoch domácej izolácie v ŠD AU, si študent dá urobiť test na COVID-19. Pri 

negatívnom výsledku študent môže ostať ubytovaný v ŠD AU v štandardnom režime pri 

dodržiavaní preventívnych opatrení proti šíreniu nákazy COVID-19  a podmienok pre 

ubytovaných  hostí, študentov AU a pedagógov AU v ŠD AU. V prípade pozitívneho testu na 

COVID-19, bude študentovi nariadená povinná karanténa. 

7. Zahraničným študentom odporúčame pred nástupom na ubytovanie v ŠD AU si nakúpiť 

(trvácne) potraviny a hygienické potreby minimálne na 5 a viac dní. Dennú stravu 

(objednávku a donášku) môže študentovi zabezpečiť ŠD AU za úhradu. 
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8. Počas akademického roka zahraničným študentom odporúčame minimalizovať cestovanie 

zo ŠD AU domov, do iných štátov alebo miest. 

9. Ubytovanie zahraničným študentom bude poskytnuté až po dodržaní týchto podmienok. 

10. Nedodržiavanie epidemiologických odporúčaní a usmernení, ako aj podmienok pre 

ubytovaných hostí, študentov AU a pedagógov AU v ŠD AU pred šírením infekcie COVID-

19, bude spojené so sankciami, vrátane vylúčenia z ubytovania. 

Adresa ubytovateľa/prevádzkovateľa: 

Názov a adresa prevádzky: Študentský domov – Akadémia umení, Ul. Jána Kollára 20, 

 974 01 Banská Bystrica 

Obchodné meno prevádzkovateľa: Akadémia umení 

Sídlo prevádzkovateľa: Ul. Jána Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica 

IČO: 31094970, DIČ: 2021283935 

Zodpovedný vedúci/kontaktná osoba: Mgr. Katarína Stareková, riaditeľka ŠD AU 

telefonický kontakt: +421-48-4320444, +421903163639 

e-mail: starekova@aku.sk 

 ……………………………………………………………………………………………… 

Podmienky Študentského domova Akadémie umení v B.B. (ŠD AU ) pre zahraničných 

študentov, ktorí pricestujú zo štátov, u ktorých nie je nariadená domáca izolácia pri 

vstupe na územie SR, ako aj pre domácich študentov žijúcich na území SR  

1. V prípade, že študent prišiel zo zahraničia alebo sa vrátil na územie SR zo zahraničia, po 

vstupe na územie SR študent postupuje podľa aktuálnych opatrení Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR). Ak je to potrebné, podrobí sa domácej 

izolácii, preukázaniu sa negatívnym testom po vstupe na územie SR, či otestovaním na území 

SR v určenom termíne, prípadne postupuje podľa ďalších opatrení a usmernení ÚVZ SR. 

Pokiaľ študent nemá možnosť domácej izolácie pred ubytovaním sa v ŠD AU na území SR, 

o možnostiach a podmienkach izolácie sa informuje na vedení ŠD AU na e-mailovej adrese: 

sdomov@aku.sk,  

webová stránka ŠD AU: https://www.aku.sk/sk/univerzita-au/studentsky-domov.html 

Kontaktná osoba: 

Mgr. Katarína Stareková 

tel. 00421-48-4320 444,+421903 163 639 

e-mail: starekova@aku.sk 

 

2.  Pri nástupe na ubytovanie v ŠD AU študent podpíše čestné vyhlásenie, že nebol v kontakte 

s nikým s potvrdenou COVID-19 infekciou a bude dodržiavať všetky odporúčania 

a usmernenia ŠD AU a ÚVZ SR. 

 

3. Nosenie rúška je povinné vo všetkých priestoroch ŠD AU, okrem pridelenej izby. 
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4. Študentom je odporúčané, aby pravidelne upratovali priestory svojej izby dezinfekčnými 

prostriedkami, používali tekuté dezinfekčné mydlo, dbali aj na ostatné hygienické opatrenia a 

dodržiavali dostatočný odstup od osôb v ŠD AU. 

5. Nedodržiavanie epidemiologických odporúčaní a usmernení, ako aj podmienok pre 

ubytovaných hostí, študentov AU a pedagógov AU v ŠD AU pred šírením infekcie COVID-

19, bude spojené so sankciami, vrátane vylúčenia z ubytovania. 

Adresa ubytovateľa/prevádzkovateľa: 

Názov a adresa prevádzky: Študentský domov – Akadémia umení, Ul. Jána Kollára 20, 

 974 01 Banská Bystrica 

Obchodné meno prevádzkovateľa: Akadémia umení 

Sídlo prevádzkovateľa: Ul. Jána Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica 

IČO: 31094970, DIČ: 2021283935 

Zodpovedný vedúci/kontaktná osoba: Mgr. Katarína Stareková, riaditeľka ŠD AU 

telefonický kontakt: 048/4320444, +421903163639 

e-mail: starekova@aku.sk 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Katarína Stareková, riaditeľka ŠD AU 

 

Schválil: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., rektor AU BB  
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