D O D A T O K č. 1
K Príkazu rektora č. 15/2020
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 sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 1 bod 1 sa slová „do 18.10.2020“ menia na slová „do odvolania“.
2. Čl. 2 sa mení takto:
1.
2.

Ubytovacie zariadenia Veľký Diel a Hliny V zostávajú do odvolania uzatvorené s výnimkou
bloku X v UZ Hliny.
Študenti 3. stupňa štúdia, študenti ERASMUS+ a zahraniční študenti môžu byť naďalej
ubytovaní v UZ UNIZA.
Sú povinní dodržiavať zásady zníženia rizika šírenia koronavírusu a choroby COVID-19
a minimalizovať vychádzanie z pridelenej izby, s dôrazom na zákaz zhromažďovania sa
a prijímania návštev.
V súvislosti s opatreniami sú povinní rešpektovať pokyny a nariadenia riaditeľov ubytovacích
zariadení UNIZA.
Stravovacie zariadenie bude zabezpečovať len vopred objednanú stravu vo forme baleného
jedla. Jedlo si budú môcť vyzdvihnúť v najbližšej výdajni Stravovacieho zariadenia UNIZA,
ktorú si vyberú pri objednávaní stravy.

3. V čl. 3 bod 1 sa slová „do 18.10.2020“ menia na slová „do odvolania“.
4. V čl. 3 bod 1 sa mení posledná veta takto: „Zamestnanci, študenti a ostatní stravníci sú povinní
nosiť ochranné rúška v stravovacom zariadení a vopred objednanú stravu si zobrať so sebou.“.
5. V čl. 3 bod 2 sa mení odrážka „nerealizovať stretnutia a porady s väčším počtom účastníkov ako
3“ takto „nerealizovať stretnutia a porady s väčším počtom účastníkov v jednom okamihu nad
6 osôb,“.
6. V čl. 3 sa dopĺňa bod 3 takto:
3. V prípade výskytu jedného (1) konkrétneho prípadu s pozitívnym výsledkom testu RT-PCR SARSCoV-2 (na ochorenie COVID–19) v kancelárii alebo v inom pracovnom priestore s viacerými
zamestnancami, dekan / vedúci súčasti nariadi pre zamestnancov danej kancelárie alebo iného
pracovného priestoru prácu na doma v dĺžke 10 pracovných dní, v zmysle § 52 ods. 5 Zákonníka
práce, s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich splnenia a dokladovaním ich plnenia alebo
pracovné voľno v zmysle § 142 Zákonníka práce–prekážky na strane zamestnávateľa. Táto lehota
platí pre zamestnancov danej kancelárie alebo iného pracovného priestoru aj v prípade

negatívneho výsledku testu RT-PCR SARS-CoV-2 (na ochorenie COVID–19). Uvedené sa
primerane týka aj študentov 3. stupňa štúdia.
7. V čl. 3 sa dopĺňa bod 4 takto:
4. V prípade výskytu dvoch (2) a viac osôb na jednom pracovisku (katedra, oddelenie súčasti UNIZA,
a pod.) s pozitívnym výsledkom testu RT-PCR SARS-CoV-2 (na ochorenie COVID–19), dekan /
vedúci súčasti nariadi pre zamestnancov daného pracoviska prácu na doma v dĺžke 10
pracovných dní, v zmysle § 52 ods. 5 Zákonníka práce, s uložením konkrétnych úloh, termínmi
ich splnenia a dokladovaním ich plnenia alebo pracovné voľno v zmysle § 142 Zákonníka práce–
prekážky na strane zamestnávateľa. Táto lehota platí pre zamestnancov daného pracoviska aj
v prípade negatívneho výsledku testu RT-PCR SARS-CoV-2 (na ochorenie COVID–19). Uvedené
sa primerane týka aj študentov 3. stupňa štúdia.

Článok 2
Záverečné ustanovenia
1. Priami nadriadení oboznámia s týmto dodatkom č.1 k príkazu rektora č. 15/2020 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. Tento dodatok č.1 k príkazu rektora č. 15/2020 nadobúda platnosť dňom podpisu rektorom a účinnosť
dňom 19.10. 2020.
V Žiline dňa 15.10. 2020

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor

