Ubytovací poriadok Študentského domova Akadémie umení v Banskej Bystrici (ŠD AU) v ZS 2021/2022:
Ubytovaných študentov AU/pedagógov AU a hostí v ŠD AU žiadame dôrazne dodržiavať
protiepidemické opatrenia:
- OTP (očkovaný/testovaný/prekonal ochorenie COVID-19)
-používať dezinfekciu na ruky,
- dodržiavať odstup od osôb min. 2 metre
-mať nasadené ochranné rúško alebo respirátor a to podľa aktuálneho stupňa ohrozenia vo všetkých
interných priestoroch (mimo pridelenej izby/bunky)
- zákaz návštev v ŠD AU osobám, ktoré nie sú ubytované v ŠD AU
- obmedzujú sa návštevy medzi jednotlivými izbami. Počet osôb v izbe nesmie prekročiť ubytovaciu
- kapacitu izby
- zákaz zhromažďovania sa v interiéri i exteriéri ŠD AU
- ubytované osoby sú povinné dôrazne dodržiavať nočný pokoj medzi 22:00 hod. a do 06:00 hod. ráno
Ubytovaný študent AU, pedagóg AU, zamestnanec ŠD AU alebo hosť, u ktorého sa prejavil niektorý z
možných príznakov ochorenia COVID-19, alebo je podozrivý z ochorenia na COVID-19 – ukončí
ubytovanie v ŠD AU a odíde do domácej izolácie. Študent AU, pedagóg AU, zamestnanec ŠD AU je
povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť e-mailom riaditeľke ŠD AU: katarina.starekova@aku.sk
(nie osobne) a tiež kontaktovať telefonicky alebo e-mailom svojho všeobecného lekára.
Prevádzka ŠD AU poskytuje ubytovanie podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 217 .
ŠD AU bude počas ak. roku 2021/2022 v monitoringu, fungovať podľa aktuálnej fázy/stupňa ostražitosti
a riadiť sa príkazmi rektora AU.

•

Pravidlá ubytovania študentov v Študentskom domove Akadémie umení v Banskej Bystrici (ŠD AU)
Pri nástupe na ubytovanie v ŠD AU dôrazne odporúčame dodržiavať OTP
(očkovaný/testovaný/prekonal ochorenie) – tzn. študenti sa preukážu:
platným COVID pasom, alebo negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu na COVID-19 nie
starším ako 7 dní, alebo platným preukazom po prekonaní ochorenia COVID-19 (platnosť preukazu je
180 dní).
Ubytovaných študentov dôrazne žiadame dodržiavať protiepidemické opatrenia OTP, dôrazne
dodržiavať ubytovací poriadok ŠD AU v ZS ak. roka 2021/2022 a riadiť sa príkazmi rektora AU.

Doplňujúce pravidlá pri nástupe na ubytovanie pre zahraničných študentov a pedagógov AU
Zahraničný študent a zahraničný pedagóg bez ohľadu na krajinu pôvodu alebo na tranzitnú krajinu z
ktorej prichádza, má za povinnosť zaregistrovať sa na web. stránke: korona.gov.sk

Uvedenie nepravdivých údajov pri registrácii na web stránke: korona.gov.sk podlieha v zmysle platných
legislatívnych opatrení finančnej sankcii.

Zahraniční študenti, pedagógovia a hostia majú za povinnosť riadiť sa pri vstupe na územie Slovenskej
republiky vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 231 zo dňa 16.07.2021,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb pri
vstupe na územie Slovenskej republiky. Ukončenie karantény v domácom prostredí alebo v inom
ubytovacom zariadení je možné po absolvovaní PCR testu s negatívnym výsledkom na COVID-19
s miestom odberu na území Slovenskej republiky. Negatívny výsledok PCR testu nesmie byť starší ako
48 hodín od nástupu na ubytovanie v ŠD AU.
Riaditeľka ŠD AU a iní riaditeľkou poverení zamestnanci AU B majú právo nahliadnuť do dokumentov
preukazujúcich skutočnosť, že osoby prichádzajúce zo zahraničia uskutočnili izoláciu v domácom
prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, alebo že sa na nich nevzťahuje povinnosť
izolácie. Neposkytnutie informácií sa považuje za nedodržanie karanténnych podmienok a ubytovanie
v ŠD AU im bude odmietnuté.
Podľa § 8 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 231 majú výnimku z karanténneho opatrenia a ustanovenie § 2 sa
nevzťahuje na osoby, ktoré a) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne
spĺňajú tieto podmienky: 1. v dobe prekročenia hranice Slovenskej republiky aktívne navštevujú,
študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej škole alebo
vysokej škole v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku, Ukrajine alebo Rakúskej republike a 2.
sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej
v prvom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),
231/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 5 b) majú trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku, Ukrajine alebo Rakúskej republike a súčasne
spĺňajú tieto podmienky: 1. v dobe prekročenia hranice Slovenskej republiky na území Slovenskej
republiky aktívne navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej,
základnej, strednej škole alebo vysokej škole a 2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie
Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej v prvom bode a že prebiehajú uvedené
skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou), c) majú trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky: 1. majú štatút žiaka základnej školy
alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia. Osoby, ktoré spadajú
do výnimky, musia byť schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením
o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým
miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky nie
starším ako 7 dní, alebo negatívnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7
dní.
Zahraniční pedagógovia, pokiaľ nevstupujú na územie SR leteckou dopravou a prichádzajú z krajín,
ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.
231/2021V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym
povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, spĺňajú všeobecnú výnimku
z karanténneho opatrenia podľa § 3 uvedenej vyhlášky pre plne zaočkované osoby (sú schopní
preukázať sa digitálnym COVID preukazom EÚ). Na tieto osoby sa nevzťahuje povinnosť preukázať sa

pri vstupe na územie SR negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako
72 hodín.

Pri nástupe na ubytovanie v ŠD AU sa zahraniční študent, zahraničný pedagóg, zahraničný hosť
preukáže OTP (očkovaný/testovaný/prekonal ochorenie).
Ubytovaných zahraničných študentov, pedagógov a hostí žiadame dôrazne dodržiavať protiepidemické
opatrenia OTP, ubytovací poriadok ŠD AU v ZS ak. roka 2021/2022 a riadiť sa príkazmi rektora AU.

Ubytovanie v školských internátoch upravuje aktualizovaný dokument Školský semafor v školskom
roku 2021/2022. Dôrazne sa v ňom odporúča, aby boli žiaci ubytovaní na internáte očkovaní, testovaní
alebo aby išlo o osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19. Podľa COVID automatu školské internáty
v stupni monitoring, teda v zelenej fáze, môžu fungovať bez obmedzení. V ostatných stupňoch (stupeň
ostražitosti I., II., a III. stupeň varovania) sú internáty otvorené len pre žiakov a študentov s prezenčnou
výučbou s dôrazne odporúčaným OTP.
V prípade prechodu na výlučne dištančnú metódu uskutočňovania vzdelávacích činností v jednotlivých
študijných programoch, sú všetci domáci študenti (zo Slovenska) do 5 dní ukončiť ubytovanie v ŠD AU
a odísť do domáceho prostredia. Zahraničným študentom povinnosť opustiť ubytovanie automaticky
nevzniká pri ukončení prezenčnej formy štúdia.
Podmienky pre uskladnenie osobných vecí ubytovaných študentov sú definované v zmluve o ubytovaní
v ŠD AU v ak. roku 2021/2022 – čl. III., bod 8.
Pri zhoršení epidemiologickej situácie ŠD AU bude postupovať v zmysle COVID automatu.
ZELENÁ FÁZA - monitoring
Zelená fáza predstavuje stav, kedy v ŠD AU:
a. nie je žiadna osoba pozitívna na COVID-19,
b. je jedna alebo viac osôb v karanténe (podozrivá z nákazy) z dôvodu , že mimo ŠD AU prišla do kontaktu
s osobou pozitívnou na COVID-19.
Podozrenie na ochorenie COVID-19
Študent, pedagóg alebo zamestnanec, u ktorého sa prejavil niektorý z možných príznakov ochorenia
COVID-19, alebo je podozrivý z ochorenia na COVID-19 – ukončí ubytovanie v ŠD AU a odíde do
domácej izolácie. Študent AU, pedagóg AU, zamestnanec ŠD AU je povinný bezodkladne oznámiť túto
skutočnosť e-mailom riaditeľke ŠD AU: katarina.starekova@aku.sk (nie osobne) a tiež kontaktovať
telefonicky alebo e-mailom svojho všeobecného lekára.
•

•
•

Každá osoba podozrivá z ochorenia na COVID-19 absolvuje RT-PCR test. O výsledku testu informuje
ubytovaný študent, ubytovaný pedagóg, zamestnanec ŠD AU e-mailom riaditeľku ŠD AU:
katarina.starekova@aku.sk . V prípade, že je výsledok testu:
negatívny – ŠD AU ostáva v zelenej fáze,
pozitívny – ŠD AU prechádza do oranžovej fázy

•

•

V prípade, že študent/zamestnanec podozrivý z ochorenia COVID-19 neabsolvuje RT-PCR test, ostáva
v izolácii podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a o ukončení izolácie
rozhoduje jeho všeobecný lekár.
V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu COVID-19 v ŠD AU, riaditeľka ŠD AU bezodkladne požiada
osoby, ktoré neprekonali COVID-19 a nie sú zaočkované, aby čo najrýchlejšie opustili priestory ŠD AU.
ORANŽOVÁ FÁZA - ostražitosť
Oranžová fáza predstavuje stav, kedy je v ŠD AU minimálne jeden potvrdený prípad na ochorenie
COVID-19.

•

•
•
•

•
•

V prípade, ak je osoba potvrdená na ochorenie COVID-19, bezodkladne oznámi túto skutočnosť
všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte dva dni pred objavením sa klinických príznakov, pri
bezpríznakovom priebehu ochorenia, dva dni pred testovaním na ochorenie COVID-19.
Túto skutočnosť je taktiež povinný ubytovaný študent, ubytovaný pedagóg alebo zamestnanec ŠD AU
oznámiť e-mailom riaditeľke ŠD AU: katarina.starekova@aku.sk (nie osobne).
Ubytovaní študenti, pedagógovia alebo zamestnanci ŠD AU, u ktorých bolo potvrdené ochorenie
COVID – 19, prerušia ubytovanie a pracovnú dochádzku v ŠD AU.
Osobám, ktoré boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou (boli kontaktované pozitívne
testovanou osobou a zároveň nahlásené na príslušnú súčasť ŠD AU a na RÚVZ pri trasovaní), bude
nariadená karanténa. Je potrebné, aby osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou
osobou, kontaktovali svojho všeobecného lekára a upovedomili ho o tejto skutočnosti. Všeobecný lekár
nariaďuje a ukončuje dotknutej osobe karanténu.
V prípade výskytu osoby s potvrdenou nákazou COVID–19 ŠD AU poskytuje plnú súčinnosť RÚVZ
a všeobecnému lekárovi.
Dĺžka karantény sa odvíja od aktuálne platných vyhlášok MZ SR. Karanténu môže ukončiť iba
všeobecný lekár.
Povinnosť karantény po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 sa nevzťahuje na
osobu, ktorá je:

a. najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V,
b. najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky Johnson&Johnson,
c. najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale
do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
d. po prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.
V prípade, že ubytovaný študent, pedagóg alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, informuje
o tejto
skutočnosti
prostredníctvom
e-mailového
oznámenia
riaditeľku
ŠD
AU:
katarina.starekova@aku.sk

ČERVENÁ FÁZA – 1. stupeň ohrozenia
Červená fáza – 1. stupeň ohrozenia prestavuje stav, kedy je v ŠD AU potvrdených viacero pozitívnych
prípadov na COVID-19 a podľa rozhodnutia RÚVZ ide o epidemický výskyt tohto ochorenia.

Riaditeľka ŠD AU zabezpečí dôkladné monitorovanie epidemickej situácie ubytovaných študentov
a zamestnancov, u ktorých sa COVID-19 nepotvrdil:
•
•
•

Meraním teploty pri vstupe do budovy,
Preukazovaním sa COVID-PASSOM, PCR alebo antigénovým testov na COVID-19 nie staršieho dáta
ako 7 dní
Preukazovaním sa Potvrdením o prekonaní ochorenia na COVID-19 nie starším ako 180 dní
Na základe posúdenia epidemiologickej situácie, miestne príslušný RÚVZ môže prerušiť ubytovanie
v ŠD AU.
BORDOVÁ FÁZA – 2. stupeň ohrozenia
Kompletne zaočkovaní bez limitu
ČIERNA FÁZA
Čierna fáza ohrozenia -– 3. stupeň ohrozenia - núdzový stav

COVID AUTOMAT – SIGNALIZAČNÝ SYSTÉM
Základné opatrenia prislúchajúce stupňom rizika Ministerstva zdravotníctva SR:
Stupeň

Monitoring

Ostražitosť

1. stupeň ohrozenia

2. stupeň ohrozenia

3. stupeň ohrozenia

Ubytovacie
zariadenia

Kompletne
zaočkovaní:

Kompletne
zaočkovaní:

Kompletne zaočkovaní:

Kompletne zaočkovaní:

Bez limitu

Bez limitu

Bez limitu

Bez limitu

Zakázané okrem
karanténnych zariadení
a ubytovanie v
súvislosti s výkonom
povolania, ubytovanie
dlhodobého charakteru

Rúško v
interiéri a na
hromadných
podujatiach
(HP) aj v
exteriéri

Rúško v
interiéri a na
HP aj v
exteriéri

Povinný respirátor v
interiéri a rúško v
exteriéri na HP s
rozšírenými
výnimkami a pri
vzdialenosti do 2m

Povinný respirátor v
interiéri a rúško v
exteriéri s výnimkami a
pri vzdialenosti do 2m

Rúško/respirátor
FFP2

Povinný respirátor v
interiéri a rúško v
exteriéri s výnimkami

