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Príkaz 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) za účelom zníženia rizika šírenia koronavírusu  
a choroby COVID-19 na  UNIZA  v rámci implementácie uznesenia Vlády SR č. 29 zo dňa 12.01.2022 
(ďalej len Uznesenie Vlády SR) k Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) a vyhlášky Úradu 
verejného zdravotníctva SR  č. 4 zo dňa 17.01.2022 vydáva 

príkaz rektora. 

 
Článok 1 

 Úvodné ustanovenia 

1. Žilinská univerzita v Žiline  rešpektuje Uznesenie vlády SR k Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant 
Omikron) (Príloha č. 1), ktorými sa musia riadiť zamestnanci aj študenti UNIZA.  

2. S platnosťou od 19.01.2022 sa povoľuje vstup na pracovisko a do iných priestorov UNIZA 
len zamestnancovi v režime OTP. Oprávnenie  UNIZA zisťovať OTP stav svojich zamestnancov 
vyplýva priamo z ust. § 250b ods. 6 a ods. 7 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce a ust. § 2 
ods. 1 a 2 Vyhlášky ÚVZ SR č. 264/2021. 

3. V zmysle vyhlášky ÚVZ SR  č. 4/2022 je osobou s OTP osoba:  
Očkovaná – a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-

19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej 
dávky, 

b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 
COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii 
poslednej dávky, alebo 

c) 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, avšak nie viac ako jeden 
rok po aplikácii poslednej dávky. 

Testovaná – osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-
19 (napríklad RT-PCR test, LAMP test, antigénový test, nazálny test) nie starším ako 7 
dní od odberu. 

Prekonaná – osoba, ktorá prekonala ochorenie CVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a vie 
uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu. 

Osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného 
usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie 
očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa preukázať certifikátom o 
výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR. 

4. Zamestnanec je povinný nahrať platný NEZAHESLOVANÝ dokument (napr. foto, scan, alebo 
printscreen v čitateľnej podobe) deklarujúci, že je osobou s OTP do informačného systému UNIZA.  
Dokument zamestnanec nahrá po prihlásení sa na stránku  
https://www.zamestnanci.uniza.sk/covid_2021_otp.php 

5. Študent III. stupňa VŠ štúdia (ďalej len doktorand) je povinný nahrať platný NEZAHESLOVANÝ 
dokument (napr. foto, scan, alebo printscreen v čitateľnej podobe) deklarujúci, že je osobou s OTP do 
informačného systému UNIZA.  Dokument doktorand nahrá po prihlásení sa na stránku 
www.vzdelavanie.uniza.sk. 

6. Zamestnanec/doktorand je povinný bezodkladne aktualizovať informácie v zmysle bodu 4. 

7. V prípade, že zamestnanec nemá prístup k informačným systémom UNIZA, je povinný nahrať platný 
dokument v zmysle bodu 2 jeho priamy nadriadený. 

8. Následne budú tieto informácie automaticky preklopené do dochádzkového systému UNIZA. 

9. Zamestnancom/doktorandom, ktorí nebudú mať nahratú informáciu v informačnom systéme, že sú 
osobami s OTP, nebude v dochádzke zaznamenaný ich príchod do práce/na školiace pracovisko. 

10. Ak sa zamestnanec nepreukáže dokladom, že je osobou s OTP a odmietne možnosť bezplatného 
testovania ponúknutú zamestnávateľom a zamestnávateľ mu neumožní vstup na pracovisko a výkon 
práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy v zmysle Zákonníka 
práce, prípadne sa zamestnanec s nadriadeným dohodnú na čerpaní dovolenky. 

11. Ak zamestnanec vstúpi na pracovisko a nie je osobou s OTP, bude to považované za porušenie 
pracovnej disciplíny. 

https://www.zamestnanci.uniza.sk/covid_2021_otp.php
http://www.vzdelavanie.uniza.sk/


12. Priamy nadriadený je zodpovedný, že všetci zamestnanci prítomní na príslušnom pracovisku sú 
osobami s OTP. Priamy nadriadený je povinný skontrolovať nahratie platných dokumentov všetkých 
svojich podriadených na https://www.zamestnanci.uniza.sk/covid_2021_otp.php, resp. vyžiada od 
svojich zamestnancov, ktorí si nestihli nahrať príslušné dokumenty, ich fyzické predloženie na kontrolu 
a zabezpečiť ich nahratie do informačného systému. 

13. V prípade nahratia nepravdivých informácií do  informačného systému, týkajúcich sa preukázania, že 
je zamestnanec osobou s OTP, bude UNIZA postupovať v zmysle platných právnych predpisov. 

14. 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. 

 

Článok 2 
Testovanie zamestnancov a doktorandov 

1. Ak zamestnanec/doktorand nie je osobou s OP (očkovaný, prekonaný, resp. osobou, ktorá má 
potvrdenú kontraindikáciu očkovania), je povinný sa preukázať negatívnym výsledkom testu na 
ochorenie COVID-19 (napríklad RT-PCR test, LAMP test, antigénový test, nazálny test) nie starším ako 
7 dní od dátumu testovania. 

2. Zamestnávateľ bude naďalej realizovať bezplatné samotestovanie, ktoré bude prebiehať 2 x týždenne 
vždy v pondelok a v stredu od 6,00 do 9,45 v budove AR.  

3. Zamestnanci/doktorandi, ktorí nie sú osobami s OP budú testovaní 1x týždenne. Platnosť testovania je 
vždy 7 dní. 

4. Odporúčame zamestnancom/doktorandom, aby prioritne využívali na testovanie ponúkanú 
možnosť jeho bezplatného absolvovania na UNIZA. 

5. Doklad o výsledku testovania vystavený certifikovaným pracoviskom bude na vstup do zamestnania 
naďalej akceptovaný. 

6. Zamestnanci UZ Veľký Diel, UZ Hliny, Stravovacieho zariadenia resp. zamestnanci na pracoviskách 
mimo Žilinu budú testovaní na svojich pracoviskách.  

7. Zamestnanec/doktorand je povinný sa pri testovaní preukázať zamestnaneckým preukazom 
a občianskym preukazom. V prípade viacerých pracovných pomerov na UNIZA sa zamestnanec 
preukáže všetkými zamestnaneckými preukazmi. Pri testovaní  na UNIZA sa musí zamestnanec 
zapísať do evidencie testovania zamestnancov v rozsahu meno, priezvisko (čitateľne) a podpis 
zamestnanca. 

8. V prípade negatívneho výsledku testu sa zamestnancom testovaným v budove AR nahrá informácia 
do informačného systému UNIZA o tom, že je osoba testovaná (T). Následne bude môcť zamestnanec 
označiť svoj príchod do práce na príslušnom dochádzkovom termináli. 

9. Testovanie je určené výhradne pre zamestnancov/doktorandov, ktorí nie sú osobami s OP. 
 

Článok 2 
Zamestnanci 

1. Zamestnanci budú pracovať v štandardnom režime.  

2. Zamestnanci sú  povinní nosiť respirátor, dodržiavať odstup a dezinfikovať si ruky (ďalej len „ROR“) 
vo všetkých vnútorných priestoroch UNIZA.  

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

4. Ak sa u zamestnanca UNIZA objavia príznaky ochorenia COVID – 19 v priebehu výkonu práce, 
bezodkladne opustí priestory UNIZA. Zamestnanec vykoná ďalšie opatrenia podľa inštrukcií svojho 
ošetrujúceho lekára, alebo liniek RÚVZ uvedených na www.uvzsr.sk . 

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.  

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. Ďalší postup z hľadiska diagnostiky a liečby konzultuje so svojim lekárom, 
alebo prostredníctvom liniek RÚVZ uvedených na www.uvzsr.sk . 

https://www.zamestnanci.uniza.sk/covid_2021_otp.php
http://www.uvzsr.sk/
http://www.uvzsr.sk/


Článok 3 
Študenti 

1. S účinnosťou od 29.11.2021 v záujme predchádzania šírenia koronavírusu COVID-19 na UNIZA 
prikazujem prerušiť prezenčnú formu výučby na 1. a 2. stupni denného a externého štúdia. 

2. Pedagogický proces na 1. a 2. stupni denného a externého štúdia od 29.11.2021 prebieha 
dištančnou formou v zmysle platného rozvrhu a akademického kalendára.  

3. Uvedené sa týka aj Univerzity tretieho veku, Doplňujúceho pedagogického štúdia a všetkých kurzov 
poskytovaných UNIZA.  

4. Na doktorandov sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na zamestnancov UNIZA v primeranej miere. 

 
Článok 4 

Preventívne opatrenia v ubytovacích zariadeniach UNIZA 

1. Študenti ERASMUS+ a zahraniční študenti budú môcť byť naďalej ubytovaní v ubytovacích 
zariadeniach UNIZA a zároveň sú povinní: 
a) dodržiavať zásady zníženia rizika šírenia koronavírusu COVID-19 s dôrazom na zákaz 

zhromažďovania sa a prijímania návštev, 
b) rešpektovať pokyny a nariadenia riaditeľov ubytovacích zariadení UNIZA, 
c) sledovať svoj zdravotný stav, telesnú teplotu, alebo iné príznaky ochorenia COVID – 19,   
d) ak sa u nich objavia príznaky ochorenia COVID – 19, resp. má pozitívny výsledok RT- PCR 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 .  

2. S účinnosťou od 19.01.2022 do skončenia skúšobného obdobia sa budú môcť krátkodobo ( max 3 noci/ 

týždeň) ubytovať v ubytovacích zariadeniach UNIZA študenti, pre potrebu prezenčnej účasti na 

konzultácii, laboratórnom meraní, skúške....  

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. 

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

4. Študenti sú naďalej povinní sa pri vstupe do vnútorných priestorov UZ preukazovať, že sú osobou 
s OTP.  

5. Ak študent nepreukáže, že je osobou s OTP, je službukonajúci vrátnik oprávnený neumožniť mu 
vstup do UZ. 

6. 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 obmedziť kontakty s inými osobami na nevyhnutné minimum.  

7. 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 a nariadenia v zmysle Uznesenia. 

8. Ubytovaným sa odporúča minimalizovať mobilitu a zotrvať v ubytovacích zariadeniach UNIZA.  

9. Kontrolu dodržiavania týchto pokynov a odporúčaní budú zabezpečovať členovia Rady ubytovaných 
študentov a službukonajúci vrátnik. 

10. V prípade nedodržania upozornení poverených osôb zo strany UNIZA, resp. členov Rady 
ubytovaných študentov, bude privolaná polícia. 

http://www.uvzsr.sk/


11. 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.  

12. 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 5  
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, Uznesenia Vlády SR a Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron).  

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 respirátory 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, Uznesenia Vlády SR a  Návrhu opatrení 
proti SARS-CoV-2 (variant Omikron). 

6. Kurzy a školenia budú poskytované pri dodržaní aktuálne platných právnych predpisov, Uznesenia 
Vlády SR a  Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) podľa pripraveného časového 
harmonogramu.  

7. Zamestnávateľ odporúča realizovať 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, Uznesenia Vlády SR a v súlade s vnútornými predpismi UNIZA a Návrhom 
opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) na základe rozhodnutia rektora, resp. kvestora.  

9. Hromadné podujatia budú môcť byť na UNIZA realizované v zmysle Návrhu opatrení proti SARS-
CoV-2 (variant Omikron). Pre hromadné podujatia platí režim OP a OP+. Definícia režimov je v prílohe 
č.1 tohto príkazu. 
Napr. Deň otvorených dverí fakulty je považovaný za  Nízko rizikové hromadné podujatie.  

10. Športové aktivity organizované UNIZA je možné realizovať pri dodržaní aktuálne platných právnych 
predpisov, Uznesenia Vlády SR a Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron). 

11. Odbor hospodárskej správy (ďalej len „OHS“) zabezpečí pravidelné čistenie a dezinfekciu priestorov 
UNIZA ako prevenciu šírenia ochorenia COVID-19 podľa usmernenia RÚVZ.  

12. 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. 

13. Prostriedky pre osobnú hygienu a dezinfekciu zamestnancov zabezpečuje konkrétne pracovisko 
UNIZA podľa svojich prevádzkových potrieb a charakteru pracovných činností.  

14. Službukonajúci vrátnici zabezpečia kontrolu vstupu osôb do priestorov UNIZA s respirátorom. V 
prípade, že vstupujúca osoba nemá respirátor, nebude jej umožnený vstup do priestorov UNIZA. 

15. Ostatné osoby (napr. návštevy) sú  povinné nosiť respirátor, nahlásiť sa službukonajúcemu vrátnikovi 
a preukázať sa dokladom, že sú osobou s OTP. Zároveň sú povinné dodržiavať odstup a dezinfikovať 
si ruky vo vnútorných priestoroch UNIZA.  



16. 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 Uznesením 
Vlády SR a Návrhom opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) a vyhláškami ÚVZ SR alebo iných 
príslušných štátnych orgánov. 

 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

1. Zamestnancom a študentom odporúčam zvážiť možnosť zaočkovania sa pre slobodnejší a 
bezpečnejší život.  

2. Priami nadriadení oboznámia s týmto príkazom rektora všetkých zamestnancov v deň nadobudnutia 
jeho účinnosti.  

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 všetkými zverejnenými opatreniami Úradu verejného 

zdravotníctva SR a iných štátnych orgánov. 

5. Ruší sa Príkaz rektora č. 9/2021.  

6. Príkaz rektora č.1/2022  nadobúda platnosť a účinnosť dňom 19.01.2022. 

           

 

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.                    
                      rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uniza.sk/


 

 

Príloha č.1. 

 



 


