
 

D O D A T O K   č. 2 

k Príkazu rektora č. 15/2020 v znení Dodatku č. 1 

na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia 

koronavírusu COVID-19  

na Žilinskej univerzite v Žiline 

Účelom vydania tohto dodatku je implementácia opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len 
ÚVZ) a  opatrení Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu SR  (ďalej  len „MŠVVaŠ SR“) na základe 
výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie a zamedzenie šírenia koronavírusu a choroby  
COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline (ďalej len UNIZA). 
 

Článok 1 
 

Príkaz rektora č. 15/2020 v znení Dodatku č. 1 sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V čl. 1 sa dopĺňa bod č. 5:  

Študentom končiacich ročníkov 1. a 2. stupňa štúdia povoľujem prezenčne vykonať laboratórne 
merania a simulačné experimenty, potrebné pre vypracovanie ich záverečných prác alebo riešenie 
interných grantových projektov v zmysle grantovej súťaže UNIZA (výzva č.2/2019), za týchto 
podmienok: 

- merania sa môže zúčastniť iba študent, ktorý sa preukáže pri vstupe do laboratória 
vyučujúcemu negatívnym výsledkom Antigénového alebo RT-PCR testu, nie starším ako 
72 hodín, 

- v prípade opakovaných meraní sa  študent musí preukázať novým negatívnym výsledkom 
Antigénového alebo RT-PCR testu každý týždeň, 

- Výnimku z povinnosti predložiť negatívny výsledok Antigénového alebo RT-PCR testu majú 
študenti, ktorí v posledných troch mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19. V takomto 
prípade predložia potvrdenie od lekára, 

- pri konkrétnom meraní môžu byť prítomné maximálne 3 osoby (študent, vyučujúci 
a technik, resp. iný obslužný personál),  

- v jednom laboratóriu môže byť spolu maximálne 6 osôb. 

2. V čl. 1 sa dopĺňa bod č. 6:  

Na všetkých stupňoch štúdia odporúčam realizovať skúšanie elektronicky, prezenčnú formu 
skúšania povoľujem za týchto podmienok: 

- jednotnú formu skúšania pre všetkých študentov zapísaných na príslušný predmet určí 
skúšajúci daného predmetu so súhlasom dekana fakulty a oznámi to študentom vopred pri 
zverejnení skúšobných termínov, 

- na prezenčnej skúške sa môže zúčastniť iba študent, ktorý sa preukáže vyučujúcemu 
negatívnym výsledkom Antigénového alebo RT-PCR testu, nie starším ako 72 hodín,  

- výnimku z povinnosti predložiť negatívny výsledok Antigénového alebo RT-PCR testu majú 
študenti, ktorí v posledných troch mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19. V takomto 
prípade predložia potvrdenie od lekára, 

- pri skúšaní prezenčnou formou môže byť v jednej učebni prítomných maximálne  6 osôb 
vrátane skúšajúceho, t.j. na jeden skúšobný termín môže byť prihlásených maximálne 5 
študentov, 

- skúšajúci môže vypísať na jeden deň viacero termínov, 
- v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie môže skúšajúci zmeniť formu skúšania na 

elektronickú. 
 



3. V čl. 2 sa dopĺňa bod 3 takto: 

V ubytovacích zariadeniach UNIZA povoľujem ubytovať sa:  
- študentom končiacich ročníkov 1. a 2. stupňa štúdia v prípade vykonania laboratórnych 

meraní a simulačných experimentov, potrebných pre vypracovanie  ich záverečných prác 
alebo riešenie interných grantových projektov v zmysle grantovej súťaže UNIZA (výzva 
č.2/2019) 

- študentom na všetkých stupňoch štúdia v prípade účasti na prezenčnej forme skúšky. 

4. V čl. 2 sa dopĺňa bod 4 takto: 

Študenti sú povinní : 

- preukázať sa negatívnym výsledkom Antigénového alebo RT-PCR testu, nie starším ako 
72 hodín, 

- v prípade dlhšieho ubytovania sa študent musí preukázať novým negatívnym výsledkom 
Antigénového alebo RT-PCR testu každý týždeň, 

- v prípade opakovaných ubytovaní sa študent musí preukázať novým negatívnym 
výsledkom Antigénového alebo RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín, 

- výnimku z povinnosti predložiť negatívny výsledok Antigénového alebo RT-PCR testu majú 
študenti, ktorí v posledných troch mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19. V takomto 
prípade predložia potvrdenie od lekára. 

- dodržiavať zásady zníženia rizika šírenia koronavírusu COVID-19 a nevzďaľovania sa z 
pridelenej izby, s dôrazom na zákaz zhromažďovania sa a prijímania návštev.  

- rešpektovať pokyny a nariadenia riaditeľov ubytovacích zariadení UNIZA. 

V prípade, že  študent využije ubytovanie za podmienok uvedených v článku 2 bod 3, účtuje sa 
mu poplatok za príslušný kalendárny mesiac.  
Študenti sú povinní minimálne 3 dni vopred nahlásiť príchod na ubytovanie na e-mail: 

miroslav.stromcek@uniza.sk pre UZ Hliny a na  lubomira.kralikova@uniza.sk pre ubytovanie na 

UZ Veľký Diel. 

Študenti si  môžu vopred objednať stravu v Stravovacom zariadení vo forme baleného jedla.  

 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

1. Priami nadriadení oboznámia s týmto dodatkom č.2 k Príkazu rektora č. 15/2020 v znení Dodatku 
č. 1 všetkých zamestnancov. 

2. UNIZA zabezpečí distribúciu tohto príkazu rektora študentom, prostredníctvom www.uniza.sk a 
akademického informačného vzdelávacieho systému E-vzdelávanie. 

3. Tento dodatok č.2 k Príkazu rektora č. 15/2020 v znení Dodatku č. 1 nadobúda platnosť dňom 
podpisu rektorom a účinnosť dňom 09.12.2020. 

 
V Žiline dňa 09.12.2020                                             

   

          prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.                    
                      rektor  
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