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Riaditeľ Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského internátu Družba (ďalej len „VI Družba 

UK“) vydáva v súlade s čl. 7 ods. 1 Organizačného poriadku VI Družba UK, v súlade s rozhodnutiami 

Permanentného krízového štábu UK a v súlade s Manuálom pre študentské domovy a internáty, vydaného 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, z dôvodu trvania pandémie ochorenia 

COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní, v záujme udržania verejného 

zdravia, tento príkaz:  



 

P r i k a z u j e m 

 

1. všetkým osobám nachádzajúcim sa v priestoroch VI Družba UK s okamžitou  

účinnosťou až do odvolania, aby rešpektovali, že vstup do priestorov VI Družba UK 

je  povolený výlučne: 

 

a) ubytovaným osobám, 

 

b) osobám pracujúcim v priestoroch VI Družba UK, 

 

c) verejnosti vstupujúcej do prevádzok, ktoré poskytujú v priestoroch VI Družba UK svoje služby, 

 

d) návštevníkom stravovacích zariadení v priestoroch VI Družba UK. 

 

Obmedziť vstup uvedeným osobám do jednotlivých priestorov VI Družba UK môže len riaditeľ VI 

Družba UK alebo Permanentný krízový štáb UK svojím rozhodnutím; 

 

2. všetkým ubytovaným vo VI Družba UK s okamžitou účinnosťou až do odvolania dodržiavať zákaz 

návštev, ktorý sa vzťahuje na vstup cudzích osôb, ako aj na vstup ubytovaných z iných ubytovacích 

blokov a ktorý platí vo všetkých priestoroch VI Družba UK vyčlenených na ubytovanie. Počas 

návštevy ubytovaného ubytovanými v rámci toho istého ubytovacieho bloku nesmie počet osôb v izbe 

prekročiť ubytovaciu kapacitu izby. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie, ako aj v prípade 

nedodržiavania opatrení vo vzťahu k návštevám, budú zakázané aj návštevy medzi ubytovanými 

v rámci toho istého ubytovacieho bloku;  

 

3. všetkým ubytovaným vo VI Družba UK s okamžitou účinnosťou až do odvolania, aby boli dôslední 

v dodržiavaní nočného pokoja, ktorý je v čase od 22.00 hod. do 7.00 hod.; 

 

4. všetkým ubytovaným vo VI Družba UK s okamžitou účinnosťou až do odvolania, aby rešpektovali, že 

v jednotlivých študovniach je znížená kapacita miest na polovicu, čomu je potrebné sa prispôsobiť; 

 

5. všetkým osobám nachádzajúcim sa v priestoroch VI Družba UK s okamžitou účinnosťou až do 

odvolania dodržiavať zákaz združovania a zhromažďovania sa, ktorý sa vzťahuje na vnútorné, ako aj 

na vonkajšie priestory VI Družba  UK; 

 

6. všetkým ubytovaným v priestoroch VI Družba UK, návštevníkom stravovacích zariadení v priestoroch 

VI Družba UK, verejnosti vstupujúcej do prevádzok, ktoré poskytujú v priestoroch VI Družba UK 

svoje služby s okamžitou účinnosťou až do odvolania dodržiavať princípy R-O-R (rúška, odstup, ruky) 

nasledovne: 

 

a) nosiť ochranné rúško úplne prekrývajúce horné dýchacie cesty vo všetkých vnútorných priestoroch 

VI Družba UK vrátane priestorov stravovacích zariadení. Vstup a pohyb v priestoroch 

stravovacích zariadení je povolený výlučne s rúškom, zloženie rúška je povolené výlučne pri stole 

počas konzumácie jedál a nápojov, 

 

b) dodržiavať odstupy najmenej 2 metre vo všetkých vnútorných priestoroch VI Družba UK 

a rešpektovať, že v stravovacích zariadeniach sa môže nachádzať v tom istom čase len stanovený 

maximálny počet ľudí v sprísnenom režime, 



 

c) dezinfikovať si ruky pri vstupe do budov a vo všetkých vnútorných priestoroch VI Družba UK, 

ktoré sú vybavené dezinfekčnými zariadeniami; 

 

7. všetkým osobám nachádzajúcim sa v priestoroch VI Družba UK s okamžitou účinnosťou až do 

odvolania dodržiavať všetky zdravotné, bezpečnostné, hygienické alebo epidemiologické opatrenia 

uvedené v tomto príkaze, ako aj opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

zverejnené na webovom sídle www.uvzsr.sk, resp. opatrenia príslušných štátnych orgánov. V prípade 

porušenia týchto opatrení môžu byť tieto osoby vykázané z areálu VI Družba UK. Osobitne sa bude 

postupovať v prípade porušenia ubytovacích opatrení, kedy budú ubytovaným ukladané sankcie 

v zmysle platnej Zmluvy o ubytovaní, najmä zmluvná pokuta vo výške 79 Eur či zamedzenie prístupu 

do objektov VI Družba UK. V prípade opakovaného porušovania ubytovacích opatrení VI Družba UK 

odstúpi od Zmluvy o ubytovaní; 

8. všetkým ubytovaným vo VI Družba UK s okamžitou účinnosťou až do odvolania, aby pri podozrení 

z infekcie dýchacích ciest, ako aj v prípade im potvrdeného ochorenia COVID-19 navštívili na hlavnej 

webovej stránke uniba.sk špeciálnu podstránku „Mám podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-

19. Čo mám robiť?“, ktorá je zverejnená na https://uniba.sk/spravodajsky-

portal/koronavirus/podozrenie-alebo-potvrdeny-vyskyt-covid-19/.  V prípade potvrdeného ochorenia 

COVID-19 sa po prihlásení prostredníctvom prístupov do AiS2 zobrazí elektronický dotazník 

(formulár), ktorý je potrebné vyplniť. 

9. Osobe s príznakmi infekcie dýchacích ciest alebo iným známym príznakom ochorenia COVID-19 

(zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej 

infekcie dýchacích ciest) sa neumožní vstup do priestorov VI Družba UK. Ak pôjde o ubytovanú 

osobu, jej pohyb v priestoroch VI Družba  UK sa obmedzí na minimum a ak to bude možné, zabezpečí 

sa jej preventívna izolácia. 

10. Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 

 

V Bratislave 25. septembra 2020 

 

                                                                                                Mgr. Ivan Daňo 

                                                                                                            riaditeľ VI Družba UK              

                                                                                                                               v.r 
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