
 

D O D A T O K   č. 1 

k Príkazu rektora č. 10/2020 
o uvoľňovaní preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia  

COVID-19  
 na Žilinskej univerzite v Žiline 

Úvodné ustanovenia dodatku č. 1 

Účelom vydania tohto dodatku je implementácia opatrení MŠVVaŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva 
SR v súvislosti so skončením núdzového stavu a s tým súvisiacim uvoľňovaním opatrení prijatých za 
účelom zníženia rizika šírenia choroby COVID-19, pričom mimoriadna situácia trvá aj naďalej. V zmysle 
platnej legislatívy pojem krízová situácia zahŕňa pojmy – mimoriadna situácia, núdzový stav alebo 
výnimočný stav. 

Príkaz rektora č. 10/2020 sa mení a dopĺňa takto: 
 

Článok 1 

Článok 1, ods. 3 sa nahrádza novým znením:   

3. Štúdium v rámci Univerzity tretieho veku, Doplňujúceho pedagogického štúdia a organizácia všetkých 
kurzov poskytovaných UNIZA sa môže realizovať dištančnou  alebo prezenčnou formou pri dodržaní 
všeobecne platných hygienických a bezpečnostných opatrení. 

 

Článok 3  
Prevádzkové a organizačné opatrenia 

Článok 3, ods. 1, 3 až 5 sa nahrádzajú novým znením:   

1. Vstup do všetkých budov UNIZA bude od 23.06.2020 zabezpečený v štandardnom režime. 

3. Spoločenské, kultúrne a športové podujatia na UNIZA je možné realizovať  pri dodržaní aktuálnych 

nariadení Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. 

4. Prijímanie návštev na UNIZA je možné uskutočňovať v nevyhnutných prípadoch.  

5. Výdaj stravy v Stravovacom zariadení bude realizovaný pri dodržaní nariadení Vlády SR a Úradu 

verejného zdravotníctva SR. Stravovacie zariadenie vydá podrobné informácie o svojej prevádzke 

a o prípadných zmenách v organizácii stravovania v oznamoch zamestnancom prostredníctvom 

hromadného e-mailu.  

 

Článok 6 
Všeobecné ustanovenia 

Článok 6, ods. 2, písm. a. sa nahrádza novým znením:  

2. Všetci zamestnanci a študenti sú povinní dodržiavať zásady, ktoré znížia riziko šírenia koronavírusu 
COVID-19 nasledujúco:  
a. v budovách univerzity používať ochranu dýchacích ciest formou rúška, respirátora alebo iným 

vhodným spôsobom (šatka, šál, ...); za podmienok stanovených v nariadení Vlády SR a Úradu 
verejného zdravotníctva SR. 

 
 



Záverečné ustanovenia dodatku č. 1 

1. Ostatné ustanovenia príkazu zostávajú v platnosti. 

2. Priami nadriadení oboznámia s týmto Dodatkom č.1 k príkazu rektora č. 10/2020 všetkých 
zamestnancov v deň nadobudnutia jeho účinnosti.  

3. Tento Dodatok č.1 k príkazu rektora č. 10/2020 nadobúda platnosť dňom podpisu rektorom a účinnosť 
dňom jeho zverejnenia. 

  

 

V Žiline dňa 22.júna 2020                                prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.                    

                      rektor  


