Príkaz rektora č. 7/2021
na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia
koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline
Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia koronavírusu
a choroby COVID-19 na UNIZA v rámci implementácie uznesenia Vlády SR č. 440 zo dňa 10.08.2021
aktualizácia Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2
(Covid Automat – verzia 4.1) a Usmernenia hlavného hygienika SR zo dňa 27.08.2021 vydáva
príkaz rektora.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Žilinská univerzita v Žiline bude plne rešpektovať aktuálny Covid Automat, ktorým sa budú riadiť
zamestnanci aj študenti UNIZA. COVID automat na Slovensku - Koronavírus a Slovensko (gov.sk)
2. UNIZA deklaruje záujem, aby sa celý akademický rok 2021/2022 v čo najväčšej miere uskutočnil
prezenčnou formou.
3. Pre posudzovanie stupňa rizika sa budú brať do úvahy opatrenia prislúchajúce pre okres Žilina,
prípadne iný okres, v ktorom sa uskutočňuje výučba študentov UNIZA.
4. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19
(zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej
infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov UNIZA, vrátane jej súčastí.

1.

Článok 2
Zamestnanci
Zamestnanci budú pracovať v štandardnom režime.

2.

Dôrazne odporúčam zamestnancom, z dôvodu zaistenia čo najväčšej ochrany ich zdravia a zdravia
ich kolegov/študentov, zabezpečiť, aby boli osobami s OTP (očkované, testované, prípadne sú
osobami, ktoré prekonali ochorenie COVID 19 v posledných 180 dňoch - ďalej len „OTP“).

3.

Zamestnanci a ostatné osoby (napr. návštevy) sú povinné nosiť ochranné rúško, dodržiavať odstup
a dezinfikovať si ruky (ďalej len „ROR“) vo všetkých vnútorných priestoroch UNIZA, za podmienok
uvedených v aktuálnom Covid Automate.

4.

V prípade, že zamestnanec je osobou s OTP a písomne požiada o premiestnenie
z miestnosti/kancelárie, kde pracuje zamestnanec, ktorý nie je osobou s OTP, nadriadený je povinný
takejto žiadosti vyhovieť.

5.

Vyučujúci použijú rúško alebo ochranný štít pri uskutočňovaní vzdelávacieho procesu a dodržiavajú
odstup najmenej dva metre od študentov.

6.

Vyučujúci sú povinní dodržať max. počet študentov v miestnosti v zmysle Covid Automatu a pokiaľ to
kapacita miestnosti dovoľuje, vyučujúci zabezpečí dodržiavanie rozstupov medzi študentmi
(šachovnicové sedenie).

7.

Vyučujúci zabezpečí pri vstupe do učebne, laboratória alebo iného priestoru, kde sa uskutočňuje
vzdelávací proces, riadne vyplnenie Prezenčnej listiny fyzicky prítomných študentov (tvorí prílohu č.
1 tohto príkazu rektora), na základe ktorej bude možné následne kontaktovať študentov v prípade ich
ohrozenia chorobou COVID-19. Prezenčnú listinu vyučujúci podpíše a následne ju archivuje po dobu
trvania semestra.

8.

Vyučujúci zabezpečujúci prednášky realizované dištančnou formou sú povinní ich nahrávať v MS
Teams a uchovávať k dispozícii na prehratie študentom po dobu 2 týždňov od konania danej
prednášky.

9.

Zakazuje sa preraďovanie študentov medzi jednotlivými študijnými skupinami.
Spracovateľ:
oddelenie personálnej a sociálnej práce

Pracovná pozícia kontaktnej osoby:
Ing. Veronika Kunová, vedúca OPaSP

10. Ak sa u zamestnanca UNIZA objavia príznaky ochorenia COVID – 19 v priebehu výkonu práce,
bezodkladne opustí priestory UNIZA. Zamestnanec vykonáva ďalšie opatrenia podľa inštrukcií svojho
ošetrujúceho lekára, alebo liniek RÚVZ uvedených na www.uvzsr.sk .
11. Ak sa u zamestnanca UNIZA objavia príznaky ochorenia COVID – 19, zostane doma a telefonicky
kontaktuje svojho lekára, resp. RÚVZ v Žiline: 0905 342 812.
12. Ak má zamestnanec pozitívny výsledok RT- PCR test/ATG test na ochorenie COVID–19, bezodkladne
o tom informuje UNIZA prostredníctvom referenta krízového riadenia tel. 0907 831 075, resp.
koronavirus@uniza.sk. Ďalší postup z hľadiska diagnostiky a liečby konzultuje so svojim lekárom,
alebo prostredníctvom liniek RÚVZ uvedených na www.uvzsr.sk .

1.

Článok 3
Študenti
Študenti sú povinní dodržiavať ROR vo všetkých vnútorných priestoroch UNIZA, za podmienok
uvedených v aktuálnom Covid Automate.

2.

Dôrazne odporúčam študentom, z dôvodu zaistenia čo najväčšej ochrany ich zdravia a zdravia
ostatných študentov/vyučujúcich, zabezpečiť, aby boli osobami s OTP (očkované, testované prípadne
sú osobami, ktoré prekonali ochorenie COVID 19 v posledných 180 dňoch).

3.

Študenti sú povinní sa pri vstupe do učebne, laboratória alebo iného priestoru, kde sa uskutočňuje
vzdelávací proces, riadne zapísať do Prezenčnej listiny fyzicky prítomných študentov (tvorí prílohu č.
1 tohto príkazu rektora), na základe ktorej bude možné následne kontaktovať študentov v prípade ich
ohrozenia chorobou COVID-19.

4.

Študent s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom
ochorenia COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu,
iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov UNIZA a konzultuje ďalší
postup s ošetrujúcim lekárom alebo RÚVZ.

5.

Ak sa u študenta UNIZA objavia príznaky ochorenia COVID – 19 v priebehu účasti na vzdelávacích
aktivitách, bezodkladne opustí priestory UNIZA. Študent vykonáva ďalšie opatrenia podľa inštrukcií
svojho ošetrujúceho lekára, alebo liniek RÚVZ uvedených na www.uvzsr.sk .

6.

Ak má študent pozitívny výsledok RT- PCR test/ATG test na ochorenie COVID–19, bezodkladne o tom
informuje UNIZA prostredníctvom referenta krízového riadenia tel. 0907 831 075, resp.
koronavirus@uniza.sk. a nesmie vstúpiť do priestorov UNIZA. Ďalší postup konzultuje so svojim
lekárom alebo prostredníctvom liniek RÚVZ uvedených na www.uvzsr.sk .

7.

Zakazuje sa preraďovanie študentov medzi jednotlivými študijnými skupinami.

8.

Na študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na zamestnancov
UNIZA v primeranej miere.

1.

Článok 4
Organizácia štúdia
Začiatok obdobia výučby v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 pre študentov 1. a 2.
stupňa v dennej forme štúdia sa posúva o 1 týždeň (t.j. obdobie výučby trvá od 27.09.2021 do
22.12.2021). Ostatné termíny stanovené akademickým kalendárom UNIZA, akademickými
kalendármi jednotlivých fakúlt a ústavov UNIZA ostávajú nezmenené.

2.

Prednášky budú realizované dištančnou formou a budú nahrávané v MS Teams, tak aby boli
k dispozícii na prehratie študentom po dobu 2 týždňov od konania danej prednášky. V prípade
prednášok s účasťou študentov do 20 osôb je možné ich realizovať prezenčne po rozhodnutí dekana
fakulty/ riaditeľa ústavu. Za organizačnú stránku vzdelávacieho procesu zodpovedá dekan fakulty/
riaditeľ ústavu.
Cvičenia, semináre a laboratórne cvičenia búdu realizované prezenčnou formou, za dodržania
Covid Automatu (v miestnosti do 100 osôb v oranžovej fáze a do 20 osôb v červenej fáze).

3.

Obdobie výučby a skúškové obdobie v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 pre študentov
v externej forme štúdia sa nemení. V platnosti zostávajú termíny stanovené akademickými
kalendármi jednotlivých fakúlt a ústavov UNIZA. Výučba bude prebiehať za dodržania Covid
Automatu.

4. Štúdium na Univerzite tretieho veku (U3V) bude prebiehať prezenčnou formou podľa pripraveného
harmonogramu výučby za dodržania Covid Automatu.
5. Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) bude prebiehať dištančnou formou podľa pripraveného
harmonogramu výučby.

1.

Článok 5
Preventívne opatrenia v ubytovacích zariadeniach UNIZA
Začiatok ubytovania študentov, okrem 1. ročníkov Bc. štúdia, sa posúva o 1 týždeň.
Podrobnejšie informácie poskytnú ubytovacie zariadenia (ďalej len „UZ“).

2.

Študenti sú povinní :
a) pri nástupe do ubytovacieho zariadenia podpísať Zmluvu o poskytnutí ubytovacích služieb na
Žilinskej univerzite v Žiline,
b) dôsledne dodržiavať ustanovenia smernice č. 163/2018 Ubytovacieho poriadku ubytovacích
zariadení UNIZA,
c) dôsledne dodržiavať pokyny a nariadenia riaditeľa ubytovacieho zariadenia s dôrazom na
zníženie rizika šírenia ochorenia COVID-19 a minimalizovať pohyb v ubytovacom zariadení,
d) dodržiavať, že v prípade príznakov infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom ochorenia COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla
strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov
UZ a konzultuje ďalší postup s ošetrujúcim lekárom alebo RÚVZ,
e) dodržiavať ROR vo všetkých spoločných vnútorných priestoroch UZ, za podmienok uvedených
v aktuálnom Covid Automate,
f) rešpektovať zákaz akýchkoľvek návštev osôb, ktoré nie sú ubytované v UZ ako aj zákaz
vzájomného navštevovania sa na izbách a v spoločných priestoroch UZ,
g) rešpektovať zákaz akéhokoľvek zhromažďovania osôb vo vnútorných, ako aj vonkajších
priestoroch UZ,
h) v plnom rozsahu rešpektovať a znášať dočasné obmedzenia určené ubytovacím zariadením,
riadiť sa pokynmi zamestnancov ubytovacieho zariadenia v záujme ochrany verejného zdravia,
i) rešpektovať, že v prípade nedodržania týchto pravidiel a pokynov budú voči nim vyvodené
dôsledky v zmysle Zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb na Žilinskej univerzite v Žiline
a ubytovacieho poriadku.

3.

Všetci ubytovaní sú povinní sledovať svoj zdravotný stav, telesnú teplotu, alebo iné príznaky
ochorenia COVID – 19.

4.

Ak sa u študenta UNIZA objavia príznaky ochorenia COVID – 19, resp. má pozitívny výsledok RTPCR test/ATG test na ochorenie COVID–19 počas ubytovania na UZ, bezodkladne o tom informuje
riaditeľa ubytovacieho zariadenia a vykonáva ďalšie opatrenia podľa inštrukcií svojho ošetrujúceho
lekára, alebo liniek RÚVZ uvedených na www.uvzsr.sk .

5.

UZ budú mať zriadené izolačné izby, za zvýšených hygienických opatrení, kde bude poskytnuté
ubytovanie, na nevyhnutne potrebný čas, študentom, u ktorých bolo zistené alebo je podozrenie na
ochorenie COVID-19.

6.

Študenti sú povinní sa pri vstupe do vnútorných priestorov UZ preukazovať, že sú osobou s OTP.
OTP- sa pre potreby UZ UNIZA myslia výlučne len osoby, ktoré sú:
a) O-plne Očkované - osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky
očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo osoba najmenej 14
dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka
očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia
COVID-19.
b) T-Testované - osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie
COVID-19 nie starším ako 7 dní od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu ( PCR) /
antigénového testu (Ag), (napr. príchod na UZ 27.09.2021 je podmienený negatívnym výsledkom
testu vykonaného najskôr 20.09.2021).
c) P-Prekonané - osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

7.

Preukazovanie osoby s OTP bude pri vstupe do UZ realizované:
a) fyzicky, predložením platného dokumentu deklarujúceho osobu s OTP službu konajúcemu
vrátnikovi, alebo
b) prostredníctvom preukazu študenta a jeho priložením k čítačke kariet inštalovanej priamo na
vchodových dverách na jednotlivých vrátniciach UZ H, (mimo H1) a UZ VD. Za týmto účelom je
potrebné nahrať do informačného systému platný dokument (napr. foto alebo scan, v čitateľnej
podobe) deklarujúci, že sa jedná o osobu s OTP. Dokument študent nahrá do systému po
prihlásení sa na stránku www.vzdelavanie.uniza.sk, alebo

c) prostredníctvom preukazu študenta a jeho priložením k čítačke kariet inštalovanej priamo na
turnikete pri vstupe na UZ, alebo na jednotlivých vrátniciach UZ.
8.

Po inštalácii turniketov je každý študent povinný na vstup do UZ použiť turniket. Za týmto
účelom je potrebné nahrať do informačného systému platný dokument (napr. foto alebo scan,
v čitateľnej podobe) deklarujúci, že sa jedná o osobu s OTP. Študenti nahrajú dokument po prihlásení
sa na stránku www.vzdelavanie.uniza.sk .

9.

V prípade nepravdivých informácií uvedených v informačnom systéme, týkajúcich sa preukázania,
že je študent osobou s OTP, bude študent vylúčený z UZ.

10. Vo výnimočnom prípade, ak študent pred vstupom do UZ nenahrá požadované údaje do
informačného systému, bude sa preukazovať nahliadnutím do platného dokumentu, deklarujúceho
osobu s OTP, službu konajúcemu vrátnikovi.
11. V prípade, že študent nepreukáže, že je osobou s OTP, je službukonajúci vrátnik oprávnený
neumožniť vstup takémuto študentovi do UZ.
12. Každý ubytovaný je povinný správať sa tak, aby svojim konaním neohrozil zdravie a bezpečnosť
ostatných osôb nachádzajúcich sa v priestoroch ubytovacích zariadení UNIZA. V aktuálnej
epidemiologickej situácii to znamená tiež obmedziť kontakty s inými osobami na nevyhnutné
minimum.
13. V čase od 22,30 hod do 4,30 hod sú ubytovacie zariadenia uzamknuté. Ubytovaní nebudú mať
možnosť vychádzať ani vstupovať do ubytovacích zariadení UNIZA. Výnimku budú mať len ubytovaní,
ktorí sa preukážu potvrdením o návšteve lekára, cestovným lístkom alebo iným relevantným
dokladom (napr. dokladom o výkone nočnej brigádnickej práce), schváleným riaditeľom UZ, ktorý
bude slúžiť ako doklad o dôvode nedodržania stanoveného času vstupu do ubytovacieho zariadenia
UNIZA. Ubytovaní sú povinní dodržiavať nočný pokoj po 22.00 hod. do rána 6.00 hod.
14. Ubytovaným sa odporúča minimalizovať cestovanie a zotrvať v ubytovacích zariadeniach UNIZA.
15. Kontrolu dodržiavania týchto pokynov a odporúčaní budú zabezpečovať členovia Rady ubytovaných
študentov a službukonajúci vrátnik.
16. V prípade nedodržania upozornení poverených osôb zo strany UNIZA, resp. členov Rady
ubytovaných študentov, bude privolaná polícia.
17. V prípade nedodržania tohto príkazu bude ubytovaný študent vylúčený z UZ v zmysle smernice UNIZA
č.164 Priestupkový a rokovací poriadok priestupkových komisií UZ UNIZA bez nároku na vrátenie
poplatku za ubytovanie. Následne s ním bude začaté disciplinárne konanie na príslušnej fakulte.
18. Pre úplnosť sa uvádza, že podľa §163 a §164 Trestného zákona „Kto úmyselne alebo z nedbanlivosti
spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov“.
Článok 6
Prevádzkové a organizačné opatrenia
1. Všetci zamestnanci a študenti sú povinní dodržiavať zásady, ktoré znížia riziko šírenia ochorenia
COVID-19 na UNIZA. Okrem povinností uvedených v predchádzajúcich článkoch tohto príkazu sú
povinní aj:
a) minimalizovať osobný kontakt s ostatnými kolegami, uprednostňovať telefonickú a emailovú
komunikáciu,
b) minimalizovať stretnutia a porady s väčším počtom účastníkov.
2. Výdaj stravy v Stravovacích zariadeniach UNIZA bude realizovaný pri dodržaní aktuálne platných
právnych predpisov, opatrení a Covid Automatu.
3. Všetci stravníci sú povinní riadiť sa pokynmi UNIZA a Stravovacieho zariadenia UNIZA pre
zabezpečenie preventívnych opatrení na zníženie šírenia ochorenia COVID-19, dodržiavať ROR v
stravovacom zariadení, odkladať ochranné rúška len v čase konzumácie jedla, resp. pitia nápojov
a minimalizovať dĺžku zotrvania v stravovacích zariadeniach.
4. Stravovacie zariadenie vydá informácie o prípadných zmenách v organizácii stravovania v oznamoch
zamestnancom/študentom prostredníctvom hromadného e-mailu.
5. Univerzitná knižnica, Vydavateľské centrum EDIS, Účelové zariadenie Zuberec budú poskytovať svoje
služby pri dodržaní aktuálne platných právnych predpisov a opatrení a v súlade s vnútornými predpismi
UNIZA a Covid Automatom.

6. Kurzy a školenia budú poskytované pri dodržaní aktuálne platných právnych predpisov a opatrení a v
súlade s vnútornými predpismi UNIZA a Covid Automatom podľa pripraveného časového
harmonogramu.
7. Zamestnávateľ odporúča realizovať zahraničné služobné cesty zamestnancov UNIZA len
v nevyhnutných prípadoch po schválení rektorom alebo dekanom pri dodržaní všeobecne platných
hygienických a bezpečnostných opatrení. Pri schvaľovaní zahraničnej služobnej cesty treba brať na
zreteľ prípadnú povinnosť absolvovania povinnej karantény vyslaným zamestnancom.
8. UNIZA bude poskytovať svoje priestory do užívania tretím osobám pri dodržaní aktuálne platných
právnych predpisov a opatrení a v súlade s vnútornými predpismi UNIZA a Covid Automatom na
základe rozhodnutia rektora, resp. kvestora.
9. Športové aktivity organizované UNIZA je možné realizovať pri dodržaní aktuálne platných právnych
predpisov a opatrení a v súlade s vnútornými predpismi UNIZA a Covid Automatom.
10. Odbor hospodárskej správy (ďalej len „OHS“) zabezpečí pravidelné čistenie a dezinfekciu priestorov
UNIZA ako prevenciu šírenia ochorenia COVID-19 podľa usmernenia RÚVZ.
11. OHS pre prevádzku UNIZA zabezpečí primerané množstvo dezinfekčných stojanov pri každom
obvykle používanom vstupe do objektov UNIZA, mydlo a papierové utierky na sociálnych zariadeniach
vrátane ich dopĺňania.
12. Službukonajúci vrátnici zabezpečia kontrolu vstupu osôb do priestorov UNIZA s ochranným rúškom.
V prípade, že vstupujúca osoba nemá ochranné rúško, nebude jej umožnený vstup do priestorov
UNIZA.
13. Prostriedky pre osobnú hygienu a dezinfekciu zamestnancov zabezpečuje konkrétne pracovisko
UNIZA podľa svojich prevádzkových potrieb a charakteru pracovných činností.
14. Činnosť samosprávnych orgánov UNIZA (napr. Akademického senátu UNIZA, akademických senátov
fakúlt, Správnej rady UNIZA a vedeckých rád fakúlt a UNIZA) je možné uskutočňovať buď
prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie
bez fyzickej prítomnosti, vrátane tajného hlasovania, alebo prezenčnou formou v súlade s vyhláškami
ÚVZ SR alebo iných príslušných štátnych orgánov a COVID automatu.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Zamestnancom a študentom odporúčam zvážiť možnosť zaočkovania sa pre slobodnejší,
bezpečnejší akademický rok 2021/2022 a život.
2. V prípade, ak pri tvorbe rozvrhu pre študentov v dennej forme štúdia v zmysle realizácie výučby podľa
článku 4, bod 2 tohto príkazu nebude možné z objektívnych dôvodov dodržať ustanovenie článku 3,
bod. 11 smernice UNIZA č.209 Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej
univerzite v Žiline o maximálnom možnom dennom rozsahu výučby, toto ustanovenie smernice č.209
sa neuplatní.
3. Priami nadriadení oboznámia s týmto príkazom rektora všetkých zamestnancov v deň nadobudnutia
jeho účinnosti.
4. Zamestnanci
a študenti
budú
informovaní
prostredníctvom
www.uniza.sk
a akademického informačného systému E-vzdelávanie. Preto je nevyhnutné sledovať vyššie
spomenuté informačné zdroje.
5. Zamestnanci sú povinní sledovať a riadiť sa všetkými zverejnenými opatreniami Úradu verejného
zdravotníctva SR a iných štátnych orgánov.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto príkazu je:
Príloha č. 1 Prezenčná listina študentov UNIZA na vzdelávacom procese.
7. Ruší sa Príkaz rektora č. 4/2021 vrátane jeho dodatkov.
8. Tento Príkaz rektora č. 7/2021 nadobúda platnosť dňom podpisu rektorom a účinnosť dňom
13. septembra 2021.
V Žiline dňa 10.septembra 2021
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor

Príloha č. 1

Prezenčná listina študentov UNIZA na vzdelávacom procese
Študenti sú povinní pri vstupe do prednáškovej miestnosti, učebne, laboratória, kde sa uskutočňuje
vzdelávací proces, zapísať sa do prezenčnej listiny fyzicky prítomných študentov, na základe ktorej bude
možné v prípade potreby následne kontaktovať študentov v prípade ich ohrozenia chorobou COVID-19.
Dátum a čas:

_____________ Miestnosť:____________________

Názov predmetu:

__________________________________________

Číslo študijnej skupiny:

__________________________________________

Fakulta:

__________________________________________

Meno, priezvisko a podpis vyučujúceho: __________________________________________
Porad.
číslo

Meno a priezvisko študenta

Osobné číslo
študenta

Podpis študenta

