
 

Príkaz rektora č. 4/2021 
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 a vyhlášok Úradu verejného 
zdravotníctva SR vydáva   

príkaz rektora, 

ktorým ustanovuje nasledovné:  
Článok 1  

Zamestnanci 
 

1. S účinnosťou od 01.05.2021 budú všetci zamestnanci UNIZA pracovať v štandardnom pracovnom 
režime na svojich obvyklých pracoviskách pri striktnom dodržiavaní všeobecne platných hygienických 
a bezpečnostných opatrení. 

2. Zamestnanci sú povinní sa pri vstupe do budov UNIZA v období od 01.05.2021 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. („tmavo-
červeného“) 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, alebo 

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, alebo 

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, alebo 

d) potvrdením o zaočkovaní mRNA vakcínou (napr.: Comirnaty od firmy Pfizer/Biontech, Moderna, 

atď.) a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke, alebo 

e) potvrdením o zaočkovaní vektorovou vakcínou (napr.: Vaxzevria od firmy AstraZeneca, atď.) 

a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo 

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, alebo 

g) potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 180 dní, alebo 

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. Voči zamestnancovi, ktorý nesplní vyššie uvedenú povinnosť, bude 

postupovať dekan, resp. riaditeľ súčasti v zmysle Zákonníka práce.  

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

3. Z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie budov BA, BB, BC, BD, BE,BI a BJ sú dekani oprávnení stanoviť 
na nevyhnutné obdobie dotknutým zamestnancom prácu na doma. 

4. Prevádzka Stravovacieho zariadenia bude pokračovať v obmedzenom režime v zmysle nariadení 

Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Výdaj stravy bude iba na objednávku cez stravovací 

systém WebKredit, vo forme teplej balenej stravy na výdajných miestach Nová menza, Stará menza, 

výdajňa rektorát, bufet FRI a výdajňa FBI. Stravovacie zariadenie zabezpečí striktné dodržiavanie 



všeobecne platných hygienických a bezpečnostných opatrení v zmysle nariadení Vlády SR a Úradu 

verejného zdravotníctva SR. Zamestnanci sú povinní riadiť sa pokynmi Stravovacieho zariadenia pre 

zabezpečenie preventívnych opatrení na zníženie šírenia COVID-19. Stravovacie zariadenie vydá 

informácie o prípadných zmenách v organizácii stravovania v oznamoch zamestnancom 

prostredníctvom hromadného e-mailu.  

Uvedené sa v primeranej miere týka aj študentov UNIZA. 

5. Stravovacie zariadenie UNIZA, z dôvodu pokračujúcej dištančnej výučby v nadväznosti na 

protiepidemiologické opatrenia súvisiace so znížením rizika šírenia koronavírusu  a choroby COVID-19 
na  UNIZA, bude zabezpečovať menší počet obedov denne. Na základe uvedeného prítomnosť 
všetkých zamestnancov stravovacieho zariadenia UNIZA nie je v danom období nevyhnutná, pričom 
druh práce neumožňuje týmto zamestnancom prideliť prácu na doma.  
Zamestnávateľ im preto prideľuje pracovné voľno v zmysle § 250b Zákonníka práce – prekážky na 
strane zamestnávateľa, pri ktorom patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške 80 % jeho funkčného 

platu, najmenej však v sume minimálnej mzdy. Uvedení zamestnanci nemajú nárok na stravný lístok. 
V tomto období je možné čerpanie dovolenky. Riaditeľ stravovacieho zariadenia zabezpečí rozvrh 
služieb jednotlivých zamestnancov stravovacieho zariadenia a písomné informovanie dotknutých 
zamestnancov. 
V zmysle odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline, za účelom zníženia rizika 
šírenia koronavírusu  a choroby COVID-19 na  UNIZA, sú všetci zamestnanci stravovacieho 
zariadenia UNIZA povinní sa riaditeľovi stravovacieho zariadenia preukazovať 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. Uvedená povinnosť platí od 01.05.2021 

do odvolania. 

6. Zamestnávateľ odporúča realizovať služobné cesty zamestnancov UNIZA len v nevyhnutných 
prípadoch po schválení rektorom alebo dekanom pri dodržaní všeobecne platných hygienických 
a bezpečnostných opatrení. 

7. Naďalej trvá zákaz organizovania všetkých spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na UNIZA.  

8. Naďalej platí zákaz návštev na UNIZA. Výnimku majú len externí členovia štátnicových komisií a osoby, 
ktoré majú na UNIZA pracovné, resp. služobné povinnosti alebo rokovania. 

9. Univerzitná knižnica a Vydavateľské centrum EDIS budú poskytovať svoje služby pri dodržaní 
nariadení Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. 

10. Účelové zariadenie Zuberec bude poskytovať svoje služby  pri dodržaní nariadení Vlády SR a Úradu 
verejného zdravotníctva SR. 

11. Športové aktivity organizované UNIZA je možné realizovať  pri dodržaní nariadení Vlády SR a Úradu 
verejného zdravotníctva SR. 

12. Vstup do všetkých budov UNIZA  bude možný iba hlavnými vchodmi, t.j. vrátnice: AF – Hlavný vstup 
UNIZA, BC, BF, PP, UVP, VC, HB, FBI, FRI, AR, AS, Letisko Dolný Hričov. 

 
Článok 2 
Študenti 

 

1. Rektor povoľuje študentom: 
a) končiacich ročníkov 1. a 2. stupňa štúdia od 01.05.2021 prezenčne vykonať laboratórne merania 

a simulačné experimenty potrebné pre vypracovanie ich záverečných prác, alebo vykonať riešenia 
interných grantových projektov v zmysle grantovej súťaže UNIZA.  

b) vykonávajúcim špecializovanú odbornú prípravu- letecký výcvik v súlade s  NARIADENÍM KOMISIE 
(EÚ) č. 1178/2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce 
sa posádky civilného letectva, prítomnosť v priestoroch UNIZA, pokiaľ  je nevyhnutná z dôvodu 
plynulého pokračovania vo výcviku v súlade s Prevádzkovou príručkou Leteckého výcvikového 
a vzdelávacieho centra UNIZA (LVVC), metodickým usmernením riaditeľa LVVC a v súlade 
s platnými právnymi predpismi a nariadeniami. 

c) prítomnosť na plánovanej výučbe v exteriéri v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami. 

2. Merania a leteckého výcviku sa môže zúčastniť iba študent, ktorý sa preukáže pri každom vstupe do 
budovy službukonajúcemu vrátnikovi a do laboratória vyučujúcemu negatívnym výsledkom 
Antigénového alebo RT-PCR testu, nie starším ako 72 hodín, a ktorý v rámci Covid Automatu prichádza 
z okresu v tom čase zaradenom v I., II alebo v III. stupni varovania (podľa regionálnej charakteristiky). 



3. Pri práci v laboratóriu prikazujem dodržiavať tieto podmienky: 
a) pri jednom meracom stanovišti môžu byť prítomné maximálne 3 osoby (študent, vyučujúci a technik, 

resp. iný obslužný personál),  
b) v jednom laboratóriu môže byť spolu maximálne 6 osôb, 
c) študenti a zamestnanci v laboratóriu sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty výlučne 

respirátorom typu FFP 2 alebo FFP 3, klásť dôraz na zvýšenú hygienu rúk a dodržiavať prevádzkový 
poriadok príslušného pracoviska vrátane protiepidemiologických opatrení a zabezpečiť pravidelné 
vetranie laboratória. 

4. Za účelom zníženia šírenia koronavírusu vedúci pracoviska pripraví harmonogram meraní vrátane 
zoznamu študentov, vyučujúcich a technikov, resp. iného obslužného personálu, ktorí sa zúčastnia 
laboratórnych meraní alebo leteckého výcviku. Harmonogram meraní vedúci pracoviska predloží 
dekanovi resp. riaditeľovi súčasti na schválenie. Tento zoznam je potrebné archivovať na dekanáte 
fakulty, resp. sekretariáte riaditeľa súčasti a jeho kópiu zaslať riaditeľom ubytovacích zariadení UNIZA. 

5. Študentom definovaným v článku 2 bode 1 tohto príkazu povoľujem ubytovať sa v ubytovacích 
zariadeniach UNIZA, za podmienky, že v rámci Covid Automatu prichádzajú z okresu, zaradeného 
v tom čase v I., II. alebo v III. stupni varovania (podľa regionálnej charakteristiky) a sú uvedení 
v harmonograme meraní alebo leteckého výcviku. 

6. Študentom, ktorí budú absolvovať štátnu záverečnú skúšku, povoľujem ubytovať sa v ubytovacích 
zariadeniach UNIZA, za podmienok uvedených v bode 5 a sú uvedení v harmonogramoch štátnych 
záverečných skúšok, ktoré dekani jednotlivých fakúlt zašlú riaditeľom ubytovacích zariadení UNIZA. 

7. Študent bude ubytovaný len na nevyhnutne potrebný čas spojený s meraním, leteckým výcvikom 
a štátnou skúškou t.j. maximálne 1 deň pred a maximálne 1 deň po aktivite. Na jednej izbe môže byť 
ubytovaný max. 1 študent. 

8. Študenti sú povinní : 
a) pri nástupe do ubytovacieho zariadenia podpísať dodatok k Zmluve o poskytnutí ubytovacích služieb 

(Príloha č.1.), v ktorom budú uvedené sankcie za porušenie podmienok uvedených v príkaze, 
b) pri každom vstupe do ubytovacieho zariadenia sa preukázať negatívnym výsledkom Antigénového 

alebo RT-PCR testu, nie starším ako 72 hodín, 
c) 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.  

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

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

V prípade, že  študent využije ubytovanie, uhradí poplatok v hotovosti pri nástupe na ubytovacie 
zariadenie v zmysle cenníka za príslušné dni ubytovania. ( t.j. UZ VD 8 EUR/deň, UZ Hliny 6 EUR/deň).  

9. V prípade porušenia niektorej z vyššie uvedených podmienok bude študent okamžite vylúčený 
z ubytovania v príslušnom ubytovacom zariadení a bude povinný ubytovateľovi uhradiť zmluvnú pokutu 
vo výške dvojmesačného poplatku za ubytovanie, ktorý bude odpočítaný z doteraz uhradeného 
zálohového poplatku za ubytovanie.  

10. Študenti sú povinní minimálne 3 dni vopred nahlásiť e-mailom svoj príchod na ubytovanie riaditeľovi 
príslušného ubytovacieho zariadenia. 

11. Študenti si  môžu vopred objednať stravu v Stravovacom zariadení vo forme baleného jedla.  

12. Študenti ERASMUS+ a zahraniční študenti budú môcť byť naďalej ubytovaní v ubytovacích 

zariadeniach UNIZA a zároveň sú povinní dodržiavať zásady  zníženia rizika šírenia koronavírusu 

a choroby COVID-19. 

 

Článok 3 

Odhlásenie študentov z ubytovacích zariadení UNIZA 

1. Z dôvodu pretrvávania epidemickej situácie a realizácie dištančnej výučby prikazujem vykonať 

odubytovanie študentov z ubytovacích zariadení UNIZA v čase od 03.05.2021 do 21.05.2021. 

2. Ubytovacie zariadenia UNIZA vydajú konkrétne termíny a pokyny k odubytovaniu jednotlivých 
študentov a zašlú im ich e-mailom, zároveň budú zverejnené na www.iklub.sk . 

http://www.iklub.sk/


3. Pri odubytovávaní sú študenti povinní dodržiavať všetky platné protiepidemiologické opatrenia 

a pokyny riaditeľa príslušného ubytovacieho zariadenia UNIZA. 

 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

1. Priami nadriadení oboznámia s týmto Príkazom 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. 

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

6. Dňom účinnosti  Príkazu 4/2021 sa ruší účinnosť Príkazu rektora č. 1/2021 vrátane jeho dodatkov. 

7. Tento Príkaz rektora č. 4/2021 nadobúda platnosť dňom podpisu rektorom a účinnosť dňom 01.05.2021. 

 
V Žiline dňa 28.04.2021                           

 
 
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.                    
                      rektor  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.uniza.sk/


            Príloha č. 1 

DODATOK č. 1  

 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ UBYTOVACÍCH SLUŽIEB 

NA ŽILINSKEJ UNIVERZITE V ŽILINE 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Ubytovateľ :   Žilinská univerzita v Žiline, Ubytovacie zariadenie ..............    

Sídlo :                Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina 

    IČO: 00 397 563    IČ DPH: SK2020677824 

zastúpené: ............................, riaditeľ na základe splnomocnenia zo dňa ................ 

Právna forma:                         verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. č. 131/2002 o vysokých školách 

v znení neskorších predpisov ako verejná vysoká škola 

 

(ďalej len „ubytovateľ“ alebo „UNIZA“) 

a 

Ubytovaný :         

     Meno a  Priezvisko :      ........................................................................................... 

     dátum narodenia : ....................................................................... 

     č. OP : .......................................................................................... 

     trvalé bydlisko : .......................................................................... 

     študent fakulty :     .......................................................................  

     štud. program : ............................................................................  

     ročník : ........................................................................................ 

     tel. číslo  (nepovinné)....................................................................  

     IBAN :.......................................................................................... 

  

(ďalej len  „ubytovaný“ alebo „študent“) 

 

Článok II.  

Predmet dodatku 

 

Zmluvné strany uzavreli dňa ____ Zmluvu o poskytnutí ubytovacích služieb na Žilinskej univerzite v Žiline 

(ďalej len zmluva“). Z dôvodu potreby začlenenia podmienok súvisiacich s opatreniami prijatými za účelom 

zníženia rizika šírenia ochorenia COVID 19 medzi dojednané podmienky poskytovania ubytovania sa 

zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku. 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že do textu zmluvy sa vkladá sa nový článok VII – „Osobitné ustanovenia 

súvisiace s opatreniami na zamedzenie šírenia COVID 19“ v tomto znení: 

 

1. Študent vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že: 

a) sa ubytováva na základe povinnosti zúčastniť sa meraní, leteckého výcviku, resp. štátnej 

záverečnej skúšky podľa harmonogramu vypracovaného dekanom fakulty, na ktorej študuje 

alebo vedúcim príslušnej súčasti v zmysle Príkazu rektora č. 4/2021, 

b) prichádza z okresu, ktorý je v rámci Covid Automatu zaradený v I., II. alebo v III. stupni 

varovania (podľa regionálnej charakteristiky). 

2. Študent bude ubytovaný len na nevyhnutne potrebný čas spojený s aktivitami v zmysle bodu 1 tohto 

článku, t.j. maximálne 1 deň pred a maximálne 1 deň po ukončení aktivity. 

3. Študent je povinný : 

- pri každom vstupe do ubytovacieho zariadenia sa preukázať negatívnym výsledkom 

Antigénového alebo RT-PCR testu, nie starším ako 72 hodín.  



- 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, 

- v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať prísny zákaz zhromažďovania a prijímania návštev 

na izbe a znášať dočasné obmedzenia určené ubytovacím zariadením, riadiť sa pokynmi 

zamestnancov ubytovacieho zariadenia a aktuálnymi rozhodnutiami Vlády SR, resp. 

usmerneniami RÚVZ, či iných verejných autorít v záujme ochrany verejného zdravia,  

- rešpektovať, že v prípade nedodržania týchto pravidiel a pokynov budú voči nemu vyvodené 

dôsledky v zmysle platných právnych predpisov.  

4. Pri nástupe na ubytovanie uhradí študent poplatok za ubytovanie v hotovosti v zmysle cenníka za 

príslušné dni ubytovania.   

Zálohová platba, ktorú uhradil študent na začiatku akademického roku, mu bude vrátená v alikvotnej 

čiastke za obdobie nevyužitého ubytovania v zmysle zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb. 

5. V prípade porušenia niektorej z povinností uvedených v tomto článku bude študent okamžite 

vylúčený z ubytovania v ubytovacom zariadení UNIZA a bude povinný ubytovateľovi uhradiť 

zmluvnú pokutu vo výške dvojmesačného poplatku za ubytovanie, ktorý bude odpočítaný z 

doteraz uhradeného zálohového poplatku za ubytovanie.  

Doterajší článok VII zmluvy sa označuje ako „článok VIII“. 
 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia dodatku č.1 

1. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie. 
 

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť̌ dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zák. č. 546/2010 Z. z , ktorým 
sa dopĺňa zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

 
3. Tento dodatok č. 1 podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.  

 
4. Ubytovaný, ktorý sa registráciou do siete Internet klubu (ďalej len „IK“) stáva používateľom siete IK, 

potvrdzuje, že sa oboznámil s Prevádzkovým poriadkom siete IK a zaväzuje sa ho dodržiavať.  

 
5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu 

porozumeli, bol uzavretý po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a 
zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak súhlasu s jeho 
obsahom ho dobrovoľne vlastnoručne podpísali.  

 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť̌ nie je ničím 

obmedzená.   
 
V Žiline dňa  ....................  
               
                            
         
...................................................                                         .............................................................. 
  podpis ubytovaného                                  XXXXXXXXXXXX,  riaditeľ 
 


