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Dodatok č.1 

k Príkazu rektora č. 1/2022 
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) z dôvodu zrušenia vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 1/2022 vydáva tento 
 

Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 1/2022 
 

Článok 1  
Predmet dodatku 

 
1. V čl. 1 sa vypúšťajú body 2 -13.  

2. Vypúšťa sa čl. 2. 

3. Doterajšie články 3 až 6 sa označujú ako články 2 až 5. 

4. V čl. 2 sa menia body 5 a 6 takto: 

5/   Ak sa u zamestnanca UNIZA objavia príznaky ochorenia COVID – 19, zostane doma a 
telefonicky kontaktuje svojho lekára, resp. RÚVZ v Žiline: 0905 342 812 a informuje svojho 
priameho nadriadeného. 

6/  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 a informuje svojho priameho nadriadeného. Ďalší postup z 
hľadiska diagnostiky a liečby konzultuje so svojim lekárom, alebo prostredníctvom liniek RÚVZ 
uvedených na www.uvzsr.sk . 

 

5. V čl. 4 sa mení bod 2 takto: 

S účinnosťou od 05.02.2022 sa budú môcť študenti krátkodobo ( max 3 noci/ týždeň) ubytovať v 

ubytovacích zariadeniach UNIZA, pre potrebu prezenčnej účasti na konzultácii, laboratórnom 

meraní, skúške a pod. 

Za týmto účelom zašlú vopred žiadosť emailom na riaditeľa príslušného ubytovacieho zariadenia.  

Z dôvodu zabezpečenia zvýšenej ochrany ubytovaných študentov pred ochorením COVID – 19 
a jeho novým variantom OMICRON sa budú môcť krátkodobo ubytovať len študenti, ktorí sú 
schopní sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 
hodín v prípade PCR testu alebo nie starším ako 48 hodín v prípade antigénového testu, 
vystaveného certifikovaným pracoviskom. 

 

6. Ruší sa Príloha č. 1. 

   

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom 5.2.2022. 

           

 

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.                    
                      rektor 
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