D O D A T O K č. 4
K Príkazu rektora č. 1/2021
na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia
koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline
Účelom vydania tohto dodatku je implementácia opatrení uznesenia vlády SR a Úradu verejného
zdravotníctva SR.
Príkaz rektora č. 1/2021 v znení Dodatku č. 1 - 3 sa mení a dopĺňa takto:
1. Čl. 1 v Príkaze rektora č. 1/2021 v znení Dodatku č.3 sa bod 14 nahrádza novým znením:
„Zamestnanci, ktorí prídu na pracovisko na základe vykonávania prác v rámci „rozvrhu služieb“, nakoľko
ich prítomnosť v priestoroch UNIZA je nevyhnutná z dôvodu zabezpečenia prevádzkových potrieb
UNIZA, sú povinní sa pri vstupe do budovy v období od 20. apríla 2021 do odvolania službukonajúcemu
vrátnikovi preukázať (na preukázanie postačuje aj e-mail alebo SMS):
a) v prípade, že miesto výkonu práce patrí do okresu (podľa regionálnej charakteristiky) zaradeného
uznesením vlády SR podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie opatrení
proti SARS-CoV-2 (ďalej len „COVID AUTOMAT-u“) do IV. („čierneho“) alebo III. („tmavočerveného“) stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo
antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším
ako 7 dní,
b) v prípade, že miesto výkonu práce patrí do okresu (podľa regionálnej charakteristiky) zaradeného
uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do II. („červeného“) stupňa varovania negatívnym
výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území
Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní,
c) v prípade, že miesto výkonu práce patrí do okresu (podľa regionálnej charakteristiky) zaradeného
uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do I. („svetlo-červeného“) stupňa varovania
negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 21 dní alebo antigénového testu
certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 21 dní,
d) potvrdením o zaočkovaní mRNA vakcínou (napr.: Comirnaty od firmy Pfizer/Biontech, Moderna,
atď.) a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,
e) potvrdením o zaočkovaní vektorovou vakcínou (napr.: Vaxzevria od firmy AstraZeneca, atď.)
a uplynuli 4 týždne po 1. dávke,
f) potvrdením o zaočkovaní mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania
a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní
ochorenia COVID-19,
g) potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 180 dní,
h) potvrdenie, alebo písomné čestné vyhlásenie o skutočnosti, že jeho zdravotný stav alebo zdravotná
kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
V prípade nesplnenia tejto povinnosti je službukonajúci vrátnik oprávnený neumožniť vstup takémuto
zamestnancovi do budovy UNIZA (napr. príchod na pracovisko v utorok 20.04.2021 je podmienený
negatívnym výsledkom testu vykonaného nie skôr ako v utorok 13.04.2021).
2. Čl. 1 v Príkaze rektora č. 1/2021 sa bod 8 nahrádza novým znením:
V čase od 20.04.2021 bude obnovená prevádzka Univerzitného strediska Zuberec pri dodržaní
všetkých epidemiologických opatrení.
3. Čl. 1 v Príkaze rektora č. 1/2021 sa bod 6 nahrádza novým znením:
Vstup do všetkých budov UNIZA bude možný len pre určených zamestnancov iba hlavnými vchodmi,
t.j. vrátnice: AF – Hlavný vstup UNIZA, BC, BF, RA, UVP, VC, HB, FBI, FRI, Letisko Dolný Hričov.

4. Čl. 3 v Príkaze rektora č. 1/2021 sa bod 1 nahrádza novým znením:
Univerzitná knižnica a EDIS vydavateľské centrum budú v období od 20.04.2021 poskytovať svoje služby
pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení.
5. Čl. 3 v Príkaze rektora č. 1/2021 sa bod 2 nahrádza novým znením:
UNIZA nebude v tomto období poskytovať svoje priestory na krátkodobý prenájom (zasadacie
miestnosti, prednáškové sály). Tieto priestory budú v uvedenom termíne uzatvorené. Uvedené sa od
20.04.2021 netýka interiérových, exteriérových športovísk a telocviční UNIZA pri dodržaní všetkých
epidemiologických opatrení.
Článok 2
Záverečné ustanovenia
1. Dekani, riaditelia súčastí a riadiaci zamestnanci zabezpečia, aby zamestnanci boli na pracovisku len
v prípade, že je ich prítomnosť v priestoroch UNIZA nevyhnutná z dôvodu zabezpečenia prevádzkových
potrieb UNIZA a povinností vyplývajúcich z interných a externých predpisov.
2. Priami nadriadení oboznámia s týmto dodatkom č.4 k príkazu rektora č. 1/2021 všetkých zamestnancov.
3. Zamestnanci a študenti budú informovaní prostredníctvom www.uniza.sk a akademického informačného
systému E-vzdelávanie. Preto je nevyhnutné sledovať vyššie spomenuté informačné zdroje.
4. Zamestnanci sú povinní sledovať a riadiť sa a dodržiavať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva
SR a iných štátnych orgánov.
5. Tento dodatok č.4 k príkazu rektora č. 1/2021 nadobúda platnosť dňom podpisu rektorom a účinnosť
dňom 20.04.2021.
V Žiline dňa 19.04.2021
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor

