
 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné pokyny k ubytovaniu hostí a študentov 

v Hoteli AIN 

 
 

 Študenti s trvalým pobytom na území SR, ktorí sa za posledných 14 dní od 

príchodu na ubytovanie nezdržiavali v krajinách, ktoré nie sú uvedené v 

zozname bezpečných krajín, sú povinní vyplniť pri ubytovaní „Čestné 

vyhlásenie (príloha č. 1 Pandemického plánu) pri ubytovaní sa v Hoteli AIN. 

Bez vyplneného čestného vyhlásenia študent nebude ubytovaný.  

 Študenti s trvalým pobytom na území SR, ktorí sa za posledných 14 dní 

zdržiavali v krajinách, ktoré nie sú uvedené na zozname bezpečných krajín, sa 

môžu prísť ubytovať, len ak pri príchode do študentského domova predložia 

potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, 

vykonaného na území SR (pozn. test sa vykonáva po absolvovaní minimálne 

5-dňovej domácej izolácie v SR).  

 Všetky osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky a počas 

predchádzajúcich 14 dní  navštívili rizikovú krajinu, sa musia prihlásiť na 

miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej len 

„RÚVZ“) v SR a absolvovať domácu izoláciu. Príslušný  RÚVZ ich oboznámi 

s pravidlami domácej izolácie a zmanažuje testovanie na ochorenie COVID-

19, najskôr na 5. deň po príchode.  

 Osobám so zdravotnými problémami respiračného charakteru, zvýšenej 

teploty a pod., alebo osobám, ktoré sa vrátili z oblasti, kde bol výskyt prípadov 

ochorenia COVID-19, alebo ak boli v kontakte s osobami, u ktorých je riziko, 

že boli nakazené týmto ochorením, alebo sú nakazené, je zakázané vstupovať 

do priestorov AIN a v Lučenci.  

 Pri vstupe do budov AIN a v Lučenci sa vyžaduje ochrana tváre, povinné sú 

ochranné rúška.  

 Vstup na Hotel AIN a v Lučenci bude povolený len ubytovaným osobám a 

osobám pracujúcim v priestoroch Hotela AIN a v Lučenci.  

 Všetkým ubytovaným sa zakazujú návštevy.  

 



 

 

 

 

  

 Vstup ostatnej verejnosti sa obmedzuje len na prevádzky, ktoré poskytujú 

svoje služby v priestoroch budovy AIN a v Lučenci a sú dostupné verejnosti.   

 Ubytovaným študentom sa odporúča minimalizovanie cestovania z ubytovania 

v Hoteli AIN (domov či inde) v priebehu akademického roka.  

  Hotel AIN ako aj ubytovacia časť v stredisku v Lučenci nemôžu pre 

študentov a ubytovaných hostí s trvalým pobytom na území SR v žiadnom 

prípade slúžiť ako miesto domácej izolácie, nie je ho možné ani nahlásiť 

RÚVZ ako adresu domácej izolácie.  

 Aktuálny zoznam bezpečných krajín je zverejnený na stránke Úradu verejného 

zdravotníctva SR www.uvzsr.sk  alebo na stránke Ministerstva zahraničných 

vecí SR www.mzv.sk. Aktuálny zoznam bezpečných krajín je nevyhnutné 

sledovať pred samotným príchodom študenta do SR.  

 Nariaďujeme všetkým študentom, ktorí od 1. septembra 2020 budú 

prichádzať z rizikových krajín, zaregistrovať sa ešte pred prekročením 

hraníc so SR na http://korona.gov.sk/ehranica.   

 Informácia o prevádzke AIN v jednotlivých fázach semaforu sú uvedené 

v Pandemickom pláne v tabuľkách 1, 2 a 3. Pandemický plán je dostupný na 

recepcií Hotela AIN a na webovom sídla AIN.  

 

Všeobecne záväzné pokyny k ubytovaniu hostí a študentov boli vytvorené na základe 

Príkazného listu riaditeľky Agroinštitútu Nitra, štátny podnik č. 4/2020 

k Pandemickému plánu Agroinštitútut Nitra, štátny podnik (AIN) 

 

 
V Nitre, dňa 11.09.2020 

 

 

 

 

 

 
 


