
Pokyny k odhláseniu z ubytovania 

platné od 1.4.2020 
 

1. Prosíme a vyzývame všetkých študentov, aby dodržali 

harmonogram odhlásenia z ubytovania.           

     

2. Študenti sú povinní počas čakania pred budovou a v priestoroch 

budov, dodržiavať odstup min. 2 – 3 m od seba. 

 

3. Vstup do budovy bude študentom umožnený  maximálne  po   5-

tich osobách (regulované zamestnancami UZ VD, v danom bloku 

cca 5 osôb) len po predložení ubytovacieho  preukazu a 

povinne odmeranou teplotou , ktorá bude meraná pri vstupe do 

areálu cez parkovaciu rampu pri bloku DA-DB. Druhý vstup cez 

parkovacie rampy do areálu UZ VD, bude počas odhlasovania 

z ubytovania zatvorený. Na izbu bude umožnený vstup max. 1 

študenta. 

 

4. Pri vstupe do jednotlivých budov sa vyžaduje ochrana rúk a tváre. 

Povinné sú  ochranné rúško a rukavice.  V opačnom prípade 

nebude povolený vstup do budovy. 

 

5. Pri odhlásení si študent zoberie všetky osobné veci, prinesené 

elektrospotrebiče. Čisté a označené chladničky si budú môcť 

študenti odložiť na určené miesto (po dohode s upratovačkou), 

nerozmrazené nechať rozmraziť vo vani. Ak študent nedokáže 

chladničku umiestniť do vane, nechá ju  vyčistenú a zapnutú na 

danom mieste. Študenti, ktorí končia štúdium sú povinní si 

chladničku zobrať ( v prípade darovania/predaja, označiť 

chladničku menom zodpovednej osoby a číslom telefónu). 

Vyzlečenú a poskladanú posteľnú bielizeň nechá študent na 

lôžku, odovzdá kľúče od izby, ubytovací preukaz službu konajúcim 

zamestnancom a urýchlene opustí budovu. 

 

6. Poverený zástupca, ktorý príde odhlásiť študenta z ubytovania 

musí mať splnomocnenie (nevyžaduje sa úradne overené), 

ubytovací preukaz a kľúče od izby. 



 

7. Študent, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže prísť v daný 

určený termín odhlásiť z ubytovania, oznámi túto skutočnosť na 

mailovú adresu  kadorova@dorm.uniza.sk aspoň jeden deň 

vopred. 

 

8. Študent, ktorý sa nepríde odhlásiť z ubytovania v termíne, ktorý 

mal určený harmonogramom odhlásenia sa z ubytovania, 

a nepožiada o výnimku, bude komisionálne vysťahovaný (veci 

zapečatené a odložené v priestoroch internátov).  

 

9.  Doktorandi si môžu zobrať potrebné veci podľa harmonogramu   

   odhlásenia sa z ubytovania. 

 

   10. Prosíme študentov, aby sa zdržali čo najkratší čas v izbe                  

    a nepohybovali sa v iných  priestoroch budovy. 

 

    11. Dôležité informácie ohľadom ubytovania  sú a budú      

     zverejňované len elektronickou formou na príslušných webových  

      stránkach (www.uniza.sk, www.iklub.sk). 

 

 

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť 

   Sme v tom spolu 
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