
 

Príkaz rektora č. 15/2020 

na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia 

koronavírusu COVID-19 

 na Žilinskej univerzite v Žiline 

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline za účelom zamedzenia  šírenia koronavírusu COVID-19 a v rámci 
opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len ÚVZ) na Žilinskej univerzite v Žiline (ďalej len 
UNIZA) vydáva   
 

príkaz rektora, 
ktorým ustanovuje nasledovné:  
  

Článok 1   
Prerušenie prezenčnej výučby 

1. V čase od 06.10.2020 do 18.10.2020 v záujme predchádzania šírenia koronavírusu COVID-19 na 
UNIZA  

prikazujem prerušiť 
 

prezenčnú výučbu na všetkých troch stupňoch denného a externého štúdia. Pedagogický proces 
bude prebiehať 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.  

3. Dňa 05.10.2020 je rozhodnutím rektora udelené rektorské voľno pre študentov 1. a 2. stupňa štúdia na 
UNIZA s výnimkou účasti na štátnych záverečných skúškach. 

4. Študenti 3. stupňa štúdia sú povinní byť prítomní na školiacom pracovisku, okrem tých, na ktorých sa 
vzťahujú karanténne opatrenia a budú postupovať v zmysle pokynov dekanov fakúlt. 

Článok 2  
Preventívne opatrenia pre študentov  

1. Ubytovaní študenti sú povinní opustiť ubytovacie zariadenia na Veľkom Diele a na Hlinách najneskôr 

05.10.2020 a zostať v domácej karanténe do 18.10.2020 do 18,00 hod. s výnimkou ubytovaných v 

bloku X. v UZ Hliny. 

Dňa 05.10.2020 do 15,00 hod. si budú môcť prevziať nevyhnutné osobné veci, potrebné na 

nasledujúcich 14 dní. V iných prípadoch neodporúčam vstup na UZ UNIZA. 

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

zariadeniach UNIZA a zároveň sú povinní zostať v karanténe od 05.10.2020 do 18.10.2020 do 18,00 

hod. 

Sú povinní dodržiavať zásady  zníženia rizika šírenia koronavírusu COVID-19 a nevzďaľovať sa 

z pridelenej izby, s dôrazom na zákaz zhromažďovania sa a prijímania návštev. 

V súvislosti s karanténnymi opatreniami sú povinní rešpektovať pokyny a nariadenia riaditeľov 

ubytovacích zariadení UNIZA. 

Stravovacie zariadenie im bude zabezpečovať len vopred objednanú stravu vo forme baleného jedla, 

ktoré si budú môcť vyzdvihnúť podľa pokynov riaditeľov ubytovacích zariadení UNIZA. 



Článok 3 
Preventívne opatrenia  

1. Prevádzka Stravovacieho zariadenia UNIZA bude v období od 06.10.2020 do 18.10.2020 
zabezpečovať len vopred objednanú stravu.  

Výdaj stravy v Stravovacích zariadeniach UNIZA bude realizovaný pri dodržaní nariadení Vlády SR a 
Úradu verejného zdravotníctva SR. Zamestnanci sú povinní riadiť sa pokynmi UNIZA a Stravovacieho 
zariadenia UNIZA pre zabezpečenie preventívnych opatrení na zníženie šírenia COVID-19. 
Zamestnanci sú povinní nosiť ochranné rúška v stravovacom zariadení a odkladať ich len v čase 
konzumácie jedla, resp. pitia nápojov. 

2. 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 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. 

 
Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

1. Priami nadriadení oboznámia s týmto príkazom rektora všetkých zamestnancov. 

2. Zamestnanci a študenti budú informovaní prostredníctvom www.uniza.sk a 

akademického informačného systému E-vzdelávanie o prípadnom ďalšom predĺžení prerušenia 

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

3. Ostatné ustanovenia platných príkazov rektora týkajúcich sa preventívnych opatrení proti šíreniu 
choroby COVID-19 zostávajú nezmenené. 

4. Tento príkaz rektora nadobúda účinnosť dňom podpisu. 

  

 

 

 

V Žiline dňa 04.10. 2020                                prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.                    

                      rektor  

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

