
 

Príkaz rektora č. 5/2020 

na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia 

koronavírusu COVID-19 

 na Žilinskej univerzite v Žiline 

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline za účelom zníženia rizika šírenia koronavírusu COVID-19 na  Žilinskej 
univerzite v Žiline (ďalej len UNIZA) vydáva   
 

príkaz rektora, 
ktorým ustanovuje nasledovné:  

 

Článok 1 
Prerušenie prezenčnej výučby 

1. V čase od 10.03.2020 12:00 h do 22.03.2020 v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných 
ochorení na UNIZA  

prikazujem prerušiť 
 

prezenčnú výučbu na všetkých troch stupňoch štúdia. Pedagogický proces bude prebiehať 
prostredníctvom  samoštúdia, dištančnou alebo inou vhodnou formou. Podrobnosti stanovia 
dekani fakúlt a riaditelia ústavov. 

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

 

Článok 2 
Preventívne opatrenia pre zamestnancov 

1. Vedúci zamestnanci dohodnú s vysokoškolskými učiteľmi a výskumnými pracovníkmi čerpanie 

dovolenky. 

2. S ostatnými zamestnancami dohodnú ich vedúci zamestnanci čerpanie dovolenky, okrem 

zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná z dôvodu zabezpečenia 

prevádzkových potrieb UNIZA a povinností vyplývajúcich UNIZA z interných a externých predpisov. 

3. V zmysle predchádzajúcich bodov sa uskutoční podľa zostatkov dovoleniek k 31.5.2020 prehodnotenie 

Kolektívnej zmluvy v časti povinného čerpania dovolenky v letných mesiacoch. 

4. Zamestnávateľ zakazuje: 
- služobné cesty zamestnancov UNIZA, 
- všetky návštevy na UNIZA, 
- realizáciu všetkých spoločenských, kultúrnych a športových podujatí. 

5. Prevádzka Stravovacieho zariadenia UNIZA bude fungovať v období od 11.03.2020 do 22.03.2020 
v obmedzenom režime. Stravovacie zariadenie bude zabezpečovať len vopred objednanú stravu pre 
zahraničných študentov a zamestnancov vo forme baleného jedla, ktoré si budú môcť vyzdvihnúť 
v priestoroch výdajní: Rektorát, FRI, Stará menza a Vstupná hala Novej menzy.  

 

Článok 3  
Preventívne opatrenia pre študentov a akademických zamestnancov  

1. Na UNIZA sa nebudú organizovať dizertačné skúšky, obhajoby záverečných prác, habilitačné konania, 

semináre, ako aj konzultácie k záverečným prácam. 



2. Ubytovaní študenti sú povinní opustiť ubytovacie zariadenia na Veľkom Diele, na Hlinách a 

v Liptovskom Mikuláši do 11.03.2020 do 12:00 h. O tejto povinnosti upovedomí študentov riaditeľ 

príslušného ubytovacieho zariadenia. 

3. Študenti ERASMUS+ a zahraniční študenti budú môcť byť naďalej ubytovaní v ubytovacích 

zariadeniach UNIZA a zároveň sú povinní dodržiavať zásady zníženia rizika šírenia koronavírusu 

COVID-19, nevzďaľovať sa zo Žiliny, s dôrazom na zákaz zhromažďovania sa a prijímania návštev. 

 

Článok 4  
Prevádzkové a organizačné opatrenia 

1. Ubytovacie zariadenia UNIZA, Stravovacie zariadenie, Univerzitná knižnica, EDIS vydavateľské 
centrum a Ubytovacie zariadenie Zuberec nebudú v uvedenom období poskytovať svoje služby. 

2. UNIZA nebude v tomto období poskytovať svoje priestory na prenájom (telocvične, zasadacie 
miestnosti, prednáškové sály...). Tieto priestory budú v uvedenom termíne uzatvorené.  

3. Zároveň sú zrušené všetky zasadnutia samosprávnych akademických orgánov, ako sú vedecké rady,  
akademické senáty a všetky hromadné podujatia organizované v interných a externých priestoroch 
UNIZA. 

4. Všetky objednávky na prenájom priestorov a poskytovanie služieb v tomto období pre externých 
zákazníkov sú zrušené. 

 

Článok 5    
Všeobecné ustanovenia 

1. Všetci zamestnanci a študenti sú povinní dodržiavať zásady, ktoré znížia riziko šírenia koronavírusu 

COVID-19 nasledujúco: 

- dodržiavať základné hygienické postupy, časté a správne umývanie rúk, 

- pri kýchaní a kašľaní si zakrývať  nos a ústa jednorazovou vreckovkou, 

- používať výhradne jednorazové vreckovky, ktoré je potrebné po použití ihneď vyhodiť do 

uzavretého koša, 

- minimalizovať osobný kontakt s ostatnými kolegami, uprednostňovať telefonickú a emailovú 

komunikáciu, 

- nerealizovať stretnutia a porady s väčším počtom účastníkov ako 3, 

- dôkladne sledovať svoj zdravotný stav, 

- v prípade zaznamenania symptómov ochorenia zostať doma a telefonicky kontaktovať svojho 

lekára, resp. RÚVZ v Žiline: 0905 342 812. Zamestnanec informuje o tomto stave aj svojho 

priameho nadriadeného,  ktorý túto informáciu poskytne referentovi krízového riadenia  Jozefovi 

Hazuchovi: 0907 831 075, resp. koronavirus@uniza.sk. Študent informuje referenta krízového 

riadenia na uvedený email. 

2. Odbor hospodárskej správy zabezpečí zvýšenú dezinfekciu priestorov UNIZA. 

 
Článok 6    

Záverečné ustanovenia 

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

2. Dekani a riaditelia ústavov zabezpečia oboznámenie  študentov s týmto príkazom. 

3. Akademickí funkcionári univerzity a fakúlt, ako aj jednotliví vedúci zamestnanci sú zodpovední za 

transparentnú logistiku celého procesu tak, aby nedochádzalo k zbytočnej panike a následne po 

skončení prijatých krízových opatrení sa opätovne obnovili všetky činnosti na UNIZA bez zbytočného 

odkladu. 

4. Zamestnanci a študenti budú najneskôr 20.03.2020 do 12:00 h informovaní prostredníctvom 

www.uniza.sk a akademického informačného systému E-vzdelávanie o prípadnom ďalšom prerušení 

prezenčnej výučby. Preto je nevyhnutné sledovať vyššie spomenuté informačné zdroje.  

tel:0905%20342%20812
mailto:koronavirus@uniza.sk
http://www.uniza.sk/


5. Ak bude prerušená prezenčná výučba aj po 22.03.2020, prikazujem hromadné čerpanie dovolenky 

vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom od 25.03.2020 do dňa obnovenia prezenčnej 

výučby v súlade so Zákonníkom práce. Toto ustanovenie  bude prerokované s Univerzitnou 

odborovou organizáciou OZPŠaV pri UNIZA. 

6. Tento príkaz rektora nadobúda účinnosť dňom podpisu. 

  

 

 

 

V Žiline dňa 10. marca 2020                                prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.                    

                      rektor  


