
 

 

Opatrenie rektora 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

č. 20/2020 

Ubytovanie v Študentskom domove UCM v čase 
nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej 

COVID – 19 
 

V nadväznosti na vydané Opatrenie rektora č. 18/2020 Organizácia a podmienky 
pedagogického procesu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave pre akademický 
rok 2020/2021 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a Opatrenie rektora č. 
19/2020 Zmena organizácie pedagogického procesu na UCM, vydávam toto 
opatrenie v znení: 

 

1) Rektor dôrazne odporúča študentom zo Slovenskej republiky a zahraničným 
študentom študijných programov prvého a druhého stupňa bezodkladne opustiť 
Študentský domov na Námestí Jozefa Herdu 2 v Trnave, najneskôr do 21.10.2020, 
a to vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a riziko karanténnych 
opatrení a nútenej izolácie osôb. Neopustením ubytovacieho zariadenia sa 
študent vystavuje riziku nútených karanténnych opatrení alebo nútenej izolácie 
osôb. Finančné náklady spojené s nútenou izoláciou bude znášať študent 
(ubytovanie, celodenná strava, dezinfekčné a hygienické potreby).  

2) Odporúčanie podľa bodu 1 sa netýka študentov, ktorí naďalej pokračujú v 
prezenčnej výuke v laboratóriách alebo sa majú zúčastniť praktickej výučby. 

3) Študent je povinný v prípade opustenia ubytovacieho zariadenia, zobrať si 
všetky veci potrebné k štúdiu, vrátane výpočtovej techniky, cennosti, lieky a veci 
podliehajúce skaze. Ostatné veci si môže študent ponechať na izbe. Študentovi 



nebude počas platnosti tohto opatrenia, povolený vstup do ubytovacieho 
zariadenia.  

4) Študentovi, ktorý opustí ubytovacie zariadenie podľa bodu 1 bude poskytnutá 
zľava z ubytovania. To znamená, že študent platbu za november a december 
2020 neplatí. V prípade, že ubytovacie zariadenie bude zatvorené aj po 
01.01.2021, študent bude platiť vždy za prvý mesiac, kedy sa v študentskom 
dome ubytuje. Podmienkou na poskytnutie zľavy je najneskôr do 21.10.2020 

a. vrátiť kľúč od izby, 

b. preukaz ubytovaného, 

c. uzatvoriť s UCM Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní (dodatok bude 
zverejnený na webovom sídle UCM). 

Podpísaný dodatok k zmluve o ubytovaní, kľúč od izby a preukaz ubytovaného 
odovzdajú študenti 

a. v obálke alebo plastovom vrecku na podateľni UCM, 

b.  vhodia do schránky pri dverách vedúcej Študentského domova UCM, 

c. pošlú poštou na adresu Študentského domova UCM.  

 

Zodpovedný: vedúca Študentského domova UCM  

Termín: 21.10.2020 – do odvolania.  

 

Prílohou tohto opatrenia je Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní. 

 

Toto opatrenie nadobúda platnosť dňom podpisu rektorom UCM a účinnosť 
nadobúda dňa 12. októbra 2020.  

 

Trnava 08.10.2020 

               prof. Ing. Roman Boča, DrSc. 
                             rektor  UCM 

 


