
 

Príkaz rektora č. 14/2020 
o realizácii preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia  

ochorenia COVID-19 v ubytovacích zariadeniach UNIZA 
Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so znížením 
rizika šírenia ochorenia COVID-19 v ubytovacích zariadeniach UNIZA (UZ), vydáva 

príkaz rektora, 
ktorým ustanovuje nasledovné: 

Článok 1 
Povinnosti študentov UNIZA 

1. 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 tiež obmedziť kontakty s inými osobami na nevyhnutné minimum. 

2. Každý ubytovaný je povinný dôsledne dodržiavať ustanovenia smernice č. 163/2018 Ubytovacieho 
poriadku ubytovacích zariadení UNIZA.  

3. Ubytovaní sú povinní nosiť rúško všade, vo všetkých spoločných vnútorných priestoroch UZ. 

4. V čase od 22,30 do 4,30 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, 
schváleným riaditeľom UZ, ktorý bude slúžiť ako doklad o dôvode nedodržania stanoveného času vstupu 
do ubytovacieho zariadenia UNIZA. 

5. Pre všetkých ubytovaných platí prísny zákaz vzájomného navštevovania sa na izbách 
a v spoločných priestoroch UZ. 

6. Zakazuje sa akékoľvek zhromažďovanie osôb vo vnútorných, ako aj vonkajších priestoroch UZ. 

7. Všetci ubytovaní sú povinní sledovať svoj zdravotný stav, telesnú teplotu, alebo iné príznaky ochorenia, 
v zmysle príkazu rektora č. 11/2020. 

8. Ubytovaným sa odporúča minimalizovať cestovanie a zotrvať v ubytovacích zariadeniach UNIZA. 
Neodporúča sa cestovať do krajín neuvedených v zozname menej rizikových krajín (podľa ÚVZ SR) a do 
regiónov SR na  Semafore Covid-19 v pandemickom pláne označených ako „Červené“ (podľa ÚVZ SR 
a korona.gov.sk).  

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

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

študentov, bude privolaná polícia. 

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. 
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 2    
Záverečné ustanovenia 

1. UNIZA zabezpečí distribúciu tohto príkazu rektora študentom prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom 

www.uniza.sk a akademického informačného vzdelávacieho systému E-vzdelávanie. 

2. V prípade, že v dobe účinnosti tohto príkazu rektora dôjde k zmenám opatrení Vlády SR, MŠVVaŠ SR a 

ÚVZ, bude nevyhnutné sa nimi riadiť. 

3. Tento príkaz rektora nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu. 

V Žiline dňa 01.októbra 2020 

          prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 
                      rektor   

http://www.uniza.sk/

