
 

 

USMERNENIE K PRÍKAZU REKTORA  č. 16/2020 

 

Riaditeľ Študentských domov a jedálni Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len “TUKE“) v zmysle  

Príkazu rektora č. 16/20 (ďalej len “príkaz rektora“) vydáva pre študentov ubytovaných v ubytovacích 

zariadeniach Študentských domovov TUKE (ďalej len “ŠD TUKE“) nasledovné usmernenie: 

 

Študenti s trvalým pobytom v SR: 

1. sú povinní dočasne opustiť priestory ŠD TUKE najneskôr do 21.10.2020: 

▪ osobné veci si môžu ponechať na izbách, izba však musí ostať poupratovaná (vynesené 

odpadky, vypratané potraviny podliehajúce skaze, odpojená chladnička, zatvorené okná 

atď.). Nedodržanie uvedeného pokynu sa bude považovať za hrubé porušenie 

Ubytovacieho poriadku ŠD TUKE; 

▪ vyzdvihnutie osobných vecí z ŠD po 21.10.2020 bude možné len po dohode s ubytovacím 

oddelením príslušného ŠD TUKE; 

▪ o úprave výšky poplatku za ubytovanie v období dočasného opustenia priestorov ŠD 

budeme informovať. 

2. v prípadoch hodných osobitného zreteľa majú možnosť požiadať o mimoriadnu výnimku z 

opustenia priestorov ŠD TUKE: 

▪ žiadosť o výnimku môžu podať výlučne z prideleného TUKE mailu na mailovú adresu 

príslušného ubytovacieho oddelenia ŠD TUKE najneskôr do 19.10.2020; 

▪ udelená výnimka na ubytovanie pokračuje podľa zmluvných podmienok počas celej 

doby platnosti príkazu rektora bez možnosti zmeny. 

Študenti s trvalým pobytom mimo SR: 

▪ sa odporúča zotrvať na internátoch a predchádzať možným komplikáciám pri návrate; 

▪ ubytovanie pokračuje podľa platnej zmluvy o ubytovaní; 

▪ v prípade opustenia internátu a opätovnom návrate na Slovensko sa budú môcť ubytovať 

len po predložení negatívneho testu na COVID – 19 vykonanom na Slovensku a splnení 

platných požiadaviek Úradu verejného zdravotníctva SR a Ústredného krízového štábu. 

ŠDaJ TUKE už nebudú umožňovať absolvovanie osobnej karantény v ubytovacích 

zariadenia ŠDaJ TUKE. 

 

Študenti, ktorí ostávajú v priestoroch ŠD (zahraniční študenti a študenti s trvalým pobytom v SR  

s pridelenou mimoriadnou výnimkou) sú povinní dodržiavať: 

▪ sprísnené hygienické opatrenia (nosenie rúšok, dezinfekcia rúk); 

▪ zákaz zhromažďovania sa na izbách a na chodbách; 

▪ zákaz prijímania návštev; 

▪ zákaz požívania alkoholických nápojov v priestoroch ŠD TUKE. 

Platnosť usmernenia je viazaná na obdobie platnosti príkazu rektora. 

V Košiciach, dňa 15.10.2020 

 

        Ing. Marek Dufala, PhD. 

                  riaditeľ ŠDaJ TUKE  


