
 

 
Príkaz rektora č. 8/2020 

o predčasnom ukončení ubytovania študentov 
UNIZA. 

 
 
           V zmysle  súčasných opatrení, prijatých z dôvodu zamedzenia šírenia nového 
koronavírusu 2019-nCoV a choroby COVID-19 Vláda SR v súčinnosti s Ústredným 
krízovým štábom SR ponecháva do doby odvolania všetky školy a vzdelávacie 
inštitúcie zatvorené. 
 
Na základe uvedeného  rektor Žilinskej univerzite v Žiline (ďalej len UNIZA) 
 

vydáva príkaz   
 

o predčasnom ukončení ubytovania študentov UNIZA v ubytovacích  
zariadeniach na Veľkom Diele a Hlinách V. 
 
Uvedený príkaz sa bude plniť v zmysle nasledovných pokynov, ktoré sú stanovené pre 
jednotlivé ubytovacie zariadenia. 
 
 
     Článok 1  
  

Všeobecne záväzné pokyny 
 
Pri vstupe do jednotlivých budov je potrebné dodržiavať nasledovné: 

 

1. Osobám so zdravotnými problémami respiračného charakteru, zvýšenej teploty 

a pod., alebo sa vrátili z oblasti, kde bol výskyt prípadov ochorenia COVID-19, 

alebo ak boli v kontakte s osobami, u ktorých je riziko, že boli nakazené týmto 

ochorením, alebo sú nakazené, je zakázané vstupovať do budov. 

2. V prípade uvedených zdravotných indikácií, alebo keď sa študent nemôže 

dostaviť k odhláseniu z ubytovania, je povinný na určený termín a stanovený 

čas zabezpečiť osobu písomne splnomocnenú, ktorá študenta odhlási 

z ubytovania. 

3. Pri vstupe do jednotlivých budov sa vyžaduje ochrana tváre a rúk. Povinné sú  

ochranné rúška  a rukavice. 

4. Pri odhlásení si študent zoberie všetky osobné veci a prinesené 

elektrospotrebiče, odovzdá kľúče, ubytovací preukaz a urýchlene opustí 

budovu. 

5. Študent nebude upratovať, len vyzlečie a odovzdá internátnu posteľnú bielizeň. 



6. Vstupy do budov budú regulované tak, aby boli rešpektované všetky pravidlá 

pre zabezpečenie predchádzaniu šírenia nového koronavírusu a choroby 

COVID-19. 

7. Študenti sú povinní počas čakania pred budovami dodržiavať všetky pravidlá 

pre zabezpečenie predchádzaniu šírenia nového koronavírusu a choroby 

COVID-19. 

8. Vzhľadom  k danej situácii, ak je to možné, vyzývame všetkých študentov 

k spolupráci, aby sa vzájomne skontaktovali so svojimi spolubývajúcimi na izbe 

a prišli sa odhlásiť z ubytovania v určenom termíne pre jednotlivé poschodia 

v uvedených budovách. 

9. Tento príkaz platí pre študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia na 
UNIZA okrem zahraničných študentov. 

10. Študenti 3. stupňa vysokoškolského štúdia na UNIZA pokračujú v zmysle 
platnej zmluvy o ubytovaní a aktuálnych príkazov rektora. 

 

Článok 2    
 

Pokyny pre odhlásenie z ubytovania pre Ubytovacie zariadenie Veľký Diel 

Celý proces predčasného ukončenia ubytovania študentov bude realizovaný od 
1.4.2020 do 9.4.2020 na všetkých blokoch (viď. príloha). 

Odhlásenie z ubytovania bude zabezpečované priebežne, v určený deň,  jedno 

poschodie denne (viď. príloha) v každej budove, v stanovenom časovom termíne 

nasledovne: 

1. Izby príslušného poschodia s číslami končiacimi 1 - 10 v čase od 700 do 1000 

hod. 

2. Izby príslušného poschodia s číslami končiacimi 11 - 25 v čase od 1000 do 1300 

hod. 

 

Článok 3 

Pokyny pre odhlásenie z ubytovania pre Ubytovacie zariadenie Hliny V. 

 

Celý proces predčasného ukončenia ubytovania študentov bude realizovaný od 
1.4.2020 do 7.4.2020 na všetkých blokoch v čase od 700 do 1300 hod. 

Odhlásenie z ubytovania bude zabezpečované priebežne, v určený deň,  jedno 

poschodie denne v každej budove, v stanovenom časovom termíne nasledovne:  

Dňa 1.4.2020  1. poschodie a prízemie blokov H: 2,3,4,5,6,7,8,9. 

Dňa 2.4.2020  2. poschodie H: 2,3,4,5,6,7,8,9 + blok H1 (len byty študentov 1. a 2. 
stupňa VŠ). 

Dňa 3.4.2020  3. poschodie H: 2,3,4,5,6,7,8,9. 

Dňa 6.4.2020  4. poschodie H: 2,3,4,5,6,7,8,9. 

Dňa 7.4.2020  5. poschodie H: 2,3,4,5,6,7,8,9. 

 



 

 

Článok 4 

Platobné podmienky  

V zmysle rozhodnutia vedenia UNIZA boli prijaté nasledovné platobné  podmienky: 
 

1. Všetkým študentom sa budú platby pri dodržaní podmienok predčasného 
ukončenia ubytovania priebežne poukazovať formou preplatku v sume platby 
za 1 a pol mesiaca  na číslo účtu, ktoré si študent  uviedol  v Akademickom 
informačnom systéme e-vzdelávanie. 

2. V prípade odhlásenia z ubytovania po 15.4.2020 do konca apríla sa študentom 
vráti preplatok v sume platby za 1 mesiac, 

3. Ak sa študent z ubytovania neodhlási do 30.4.2020, nebude mu za 
ubytovanie vrátený žiadny preplatok. 

4. Preplatky sa týkajú aj uhradených poplatkov za parkovanie v takých istých 
rozsahoch. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia   

1. Z dôvodu mimoriadnej situácie vyzývam všetkých študentov na dodržanie 
stanoveného termínu a času odhlásenia z ubytovania. 

2. Všetky výnimky k tomuto príkazu posúdia a schvália riaditelia UZ. 

3. Reorganizácia a presťahovanie ubytovaných študentov je v kompetencii riaditeľov 
UZ. 

4. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom zverejnenia. 

 

Verím, že spoločnými silami zabezpečíme plynulý a pružný priebeh odhlásenia 
študentov z ubytovania. 

 

  

V Žiline dňa 26. 3. 2020                              prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.  

          rektor 


