
 

D O D A T O K   č. 2 

K Príkazu rektora č. 1/2021 
na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia 

koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline 

Účelom vydania tohto dodatku je implementácia opatrení vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. 
 

Príkaz rektora č. 1/2021 v znení Dodatku č. 1 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Slová „7.2.2021“ sa v celom texte Príkazu rektora č. 1/2021 v znení Dodatku č. 1 nahrádzajú slovami 

„21.2.2021“. 

2. V čl. 1 bod 1 sa veta „Konkrétne úlohy sa stanovia na obdobie do 24.01.2021 na obdobie od 25.01.2021 

do 07.02.2021“ nahrádza novým znením „Konkrétne úlohy sa stanovia na obdobie do 24.01.2021, na 

obdobie od 25.01.2021 do 07.02.2021 a na obdobie od 08.02.2021 do 21.02.2021“. 

3. V čl. 1 sa dopĺňa nový bod 14, ktorého znenie je : 

Zamestnanci, ktorí prídu na pracovisko na základe vykonávania prác v rámci „rozvrhu služieb“, nakoľko 

ich prítomnosť v priestoroch UNIZA je nevyhnutná z dôvodu zabezpečenia prevádzkových potrieb 

UNIZA, sú povinní sa pri vstupe do budovy v období od 08. februára 2021 do odvolania 

službukonajúcemu vrátnikovi preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového 

testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného nie skôr ako 7 

dní pred príchodom na pracovisko UNIZA, alebo relevantným dokladom, ak táto osoba prekonala 

ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola 

zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 

14 dní. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je službukonajúci vrátnik oprávnený neumožniť vstup 

takémuto zamestnancovi do budovy UNIZA. (napr. príchod na pracovisko 08.02.2021 je podmienený 

negatívnym výsledkom testu vykonaného nie skôr ako 02.02.2021) 

1. V čl. 3 sa s účinnosťou od 08.02.2021 ruší bod 5. 
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

1. Dekani, riaditelia súčastí a riadiaci zamestnanci zabezpečia, aby zamestnanci boli na pracovisku 
len v prípade, že je ich prítomnosť v priestoroch UNIZA nevyhnutná z dôvodu zabezpečenia 
prevádzkových potrieb UNIZA a povinností vyplývajúcich z interných a externých predpisov. 

2. Priami nadriadení oboznámia s týmto Dodatkom č.2 k Príkazu rektora č. 1/2021 v znení Dodatku č. 1 
všetkých zamestnancov. 

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 a dodržiavať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 

SR a iných štátnych orgánov. 

5. Tento Dodatok č.2 k Príkazu rektora č. 1/2021 v znení Dodatku č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu 
rektorom a účinnosť dňom 08.02.2021. 

 

V Žiline dňa 04.02.2021                                      

        prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.                    
                      rektor  

http://www.uniza.sk/

