
 

D O D A T O K   č. 1 

k Príkazu rektora č. 4/2021 
na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia 

koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline 

Účelom vydania tohto dodatku je implementácia opatrení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 
200 zo dňa 30.04.2021. 

Príkaz rektora č. 4/2021 sa mení a dopĺňa takto: 

1. V čl. 1 sa bod 2 nahrádza novým znením „Zamestnanci nie sú povinní pri vstupe do budov UNIZA 

v období od 04.05.2021 do 28.05.2021 službukonajúcemu vrátnikovi preukazovať potvrdenie 
o negatívnom výsledku na ochorenie COVID-19, alebo iné potvrdenie preukazujúce výnimku 
z povinnosti testovania na ochorenie COVID-19. 

Uvedené sa týka aj študentov dennej formy 3. stupňa vysokoškolského štúdia UNIZA.  

2. V čl. 1 sa bod 12 nahrádza novým znením: „Vstupy do budov UNIZA budú otvorené v štandardnom 
režime“. 

3. V čl. 2 sa dopĺňa nový bod 13 „Študentom dennej formy 3. stupňa vysokoškolského štúdia UNIZA 
povoľujem ubytovať sa v ubytovacích zariadeniach UNIZA. Študenti sú povinní: 

a) dôsledne dodržiavať ubytovací poriadok, pokyny a nariadenia riaditeľa ubytovacieho zariadenia 
s dôrazom na zníženie rizika šírenia ochorenia  COVID-19 a nevzďaľovať sa  z pridelenej izby. Platí 
zákaz zhromažďovania sa a prijímania návštev na izbe, 

b) v plnom rozsahu rešpektovať a znášať dočasné obmedzenia určené ubytovacím zariadením, riadiť 
sa pokynmi zamestnancov ubytovacieho zariadenia a aktuálnymi uzneseniami Vlády SR, resp. 
usmerneniami ÚVZ, či iných verejných autorít v záujme ochrany verejného zdravia,  

c) rešpektovať, že v prípade nedodržania týchto pravidiel a pokynov budú voči nim vyvodené dôsledky 
v zmysle platných právnych predpisov.  

4. V čl. 2 sa dopĺňa nový bod 14 „V prípade nevyhnutnej potreby povoľujem študentom 1. a 2. stupňa 
vysokoškolského štúdia UNIZA vstupovať na pracoviská fakúlt, za dodržania všetkých 
protiepidemiologických opatrení. Žiadam študentov aby uprednostňovali telefonickú alebo emailovú 
komunikáciu.“ 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

1. Priami nadriadení oboznámia s týmto dodatkom č.1 k príkazu rektora č. 4/2021 všetkých zamestnancov. 

2. Zamestnanci a študenti budú informovaní prostredníctvom www.uniza.sk a akademického informačného 
systému E-vzdelávanie. Preto je nevyhnutné sledovať vyššie spomenuté informačné zdroje.  

3. Zamestnanci sú povinní sledovať a riadiť sa a dodržiavať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 
SR a iných štátnych orgánov. 

4. Všetci zamestnanci a študenti sú povinní dodržiavať zásady, ktoré znížia riziko šírenia koronavírusu 
COVID-19 na UNIZA, najmä: 

a) minimalizovať osobný kontakt s ostatnými kolegami, uprednostňovať telefonickú a emailovú 
komunikáciu, 

b) nerealizovať stretnutia a porady s väčším počtom účastníkov ako 3, 

c) dôkladne sledovať svoj zdravotný stav a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID-19 zostať 
doma a kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára. 

5. Žiadam všetkých zamestnancov a študentov UNIZA, buďme spoločne zodpovední a dajme sa 
zaočkovať, aby akademický rok 2021/2022 mohol prebehnúť prezenčnou formou! 

6. Tento dodatok č.1 k príkazu rektora č. 4/2021 nadobúda platnosť dňom podpisu rektorom a účinnosť 
dňom 04.05.2021. 

 

V Žiline dňa 03.05.2021                                             prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.                    

                      rektor  

http://www.uniza.sk/

