
 

D O D A T O K   č. 1 

k Príkazu rektora č. 11/2020 
o realizácii preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia  

ochorenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline zo strany 
študentov 

 
Úvodné ustanovenia 

Účelom vydania tohto dodatku je implementácia opatrení MŠVVaŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR 
Príkaz rektora č. 10/2020 sa mení a dopĺňa takto: 

 

Článok 3 
Ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UNIZA 

1. V Článku 3, časť III sa ods. 4 nahrádza novým znením:   

III. Študent s trvalým pobytom v krajine, ktorá nie je uvedená v zozname menej rizikových 

krajín 

4. Študenti s trvalým pobytom v krajine, ktorá nie je uvedená v zozname menej rizikových krajín na 

www.uvzsr.sk s výnimkou tých študentov, ktorí boli bez prerušenia ubytovaní v ubytovacom 

zariadení UNIZA alebo ktorí sa trvalo zdržiavali v SR a v predchádzajúcich 14 dňoch neopustili 

územie SR (študent predloží o uvedenom relevantný doklad) predložia pri registrácii v ubytovacom 

zariadení: 

a) negatívny výsledok RT- PCR SARS-CoV-2  nie starší ako 96 hodín, uskutočnený na  území SR,  

b) Čestné vyhlásenie, 

c) relevantný dokument potvrdzujúci dátum prekročenia štátnej hranice SR (napr. pečiatka v pase 

študenta). Dátum prekročenia štátnej hranice SR doplní poverený zamestnanec ubytovacieho 

zariadenia v Čestnom vyhlásení. 

Tieto dokumenty budú archivované spolu so zmluvou o ubytovaní. 

 

Študenti s trvalým pobytom v Českej republike budú postupovať v zmysle Článku 3, časť II, ods. 3. 

tohto príkazu II. Študent s trvalým pobytom v krajine, ktorá je uvedená v zozname menej rizikových 

krajín, a to počas trvania platnosti výnimky v zmysle bodu 8 Opatrenia ÚVZ SR, OLP/7310/2020 zo dňa 

17.09.2020 zverejneného na http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice%20_15_09.pdf. 
 

Záverečné ustanovenia 

1. Príloha č. 1. Čestné vyhlásenie študenta UNIZA sa nahrádza novým znením. 
2. Ostatné ustanovenia príkazu zostávajú v platnosti. 

3. UNIZA zabezpečí distribúciu tohto Dodatku č. 1. k príkazu rektora č. 11/2020  študentom prostredníctvom 

e-mailu, prostredníctvom www.uniza.sk a akademického informačného vzdelávacieho systému E-

vzdelávanie. 

4. Tento Dodatok č.1 k príkazu rektora č. 11/2020 nadobúda platnosť dňom podpisu rektorom a účinnosť 
dňom jeho zverejnenia. 

  

 

V Žiline dňa 21. septembra 2020                                prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.                    

                      rektor  

http://www.uvzsr.sk/
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