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Úplné znenie 

Príkaz rektora č. 1/2022 
na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia 

koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline 

v znení Dodatku č. 1 a č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Návrhu aktualizácie  opatrení proti SARS-
CoV-2 (variant Omikron), ktorými sa musia riadiť zamestnanci aj študenti UNIZA.  

2. 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 

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 . 

 
Článok 3 
Študenti 

1. S účinnosťou od 07.03.2022 bude výučba vo všetkých stupňoch denného aj externého štúdia 
prebiehať prezenčnou formou. 

2. Pedagogický proces na 1. a 2. stupni denného a externého štúdia od 07.03.2022 prebieha 
prezenčnou 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 .  

http://www.uvzsr.sk/
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2. S účinnosťou od 06.03.2022 sa budú môcť študenti ubytovať v ubytovacích zariadeniach UNIZA.. 
V súvislosti s uvedeným platba vo výške ½ za mesiac február stanovená v zmysle zmluvy o ubytovaní  
nebude uplatnená a študenti uhradia platby iba za mesiace marec, apríl a máj 2022. 

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. 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.  

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

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

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

8. 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.  

9. 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 aktualizácie 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 aktualizácie 
opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron). 

6. Kurzy a školenia budú poskytované pri dodržaní aktuálne platných právnych predpisov, Uznesenia 
Vlády SR a  Návrhu aktualizácie 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. Hromadné podujatia budú môcť byť na UNIZA realizované v zmysle Návrhu aktualizácie  opatrení 
proti SARS-CoV-2 (variant Omikron). Napr. Deň otvorených dverí fakulty je považovaný za  Nízko 
rizikové hromadné podujatie.  

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



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

11. 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. 

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

13. 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. 

14. 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 aktualizácie opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) a vyhláškami ÚVZ SR 
alebo iných príslušných štátnych orgánov. 

 

Článok 7 
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. 

7. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom 05.02.2022. 

8. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 28.02.2022. 

           

 

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.                    
                      rektor 

http://www.uniza.sk/

