Príkaz rektora č. 10/2020
o uvoľňovaní preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia
COVID-19
na Žilinskej univerzite v Žiline
Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia choroby COVID-19
na UNIZA a v rámci implementácie opatrení MŠVVaŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, vydáva
pre čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeného korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR (ďalej len „krízová situácia“)
príkaz rektora,
ktorým ustanovuje nasledovné:
Článok 1
1. V čase od 01.06.2020 sa ruší prerušenie prezenčnej výučby na všetkých troch stupňoch štúdia.
Skúšanie je potrebné realizovať elektronicky formou testu, resp. odovzdaním projektov, vyriešením
zadaní a prípadových štúdií v elektronickej forme, prípadne teleprezenčnou formou. Ak nie je možné z
technických dôvodov skúšanie realizovať elektronickou formou, resp. teleprezenčne, skúška môže byť
v ojedinelých prípadoch vykonaná prezenčnou formou na základe rozhodnutia dekana/riaditeľa ústavu
pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení.
2. Štátne skúšky je potrebné realizovať v zmysle Príkazu rektora č. 7/2020 a jeho dodatkov.
3. Uvedené sa netýka Univerzity tretieho veku, Doplňujúceho pedagogického štúdia a všetkých kurzov
poskytovaných UNIZA. Štúdium bude pokračovať dištančnou formou.
4. Konzultácie v prezenčnej forme môžu v tomto období prebiehať individuálne v obmedzenom režime pri
dodržaní všeobecne platných hygienických a bezpečnostných opatrení.
Článok 2
Preventívne opatrenia pre zamestnancov
1. S účinnosťou od 01.06.2020 budú všetci zamestnanci UNIZA pracovať v štandardnom pracovnom
režime na svojich obvyklých pracoviskách pri striktnom dodržiavaní všeobecne platných hygienických
a bezpečnostných opatrení (viď. čl. 6).
2. Dekani, riaditelia súčastí a riadiaci zamestnanci môžu poskytnúť zamestnancom nad 65 rokov a
zamestnancom trpiacim závažnými chronickými, onkologickými ochoreniami, resp. zamestnancom so
zníženou imunitou naďalej prácu na doma v období od 01.06.2020 do odvolania na základe
mimoriadnych okolností, ktorými sú preventívne opatrenie zamestnávateľa proti šíreniu koronavírusu
COVID-19, v zmysle § 52 ods. 5 Zákonníka práce. Zamestnanci za týmto účelom písomne požiadajú
svojho nadriadeného a preukážu sa relevantným lekárskym potvrdením/správou/posudkom... Riadiaci
zamestnanec dohodne prácu na doma v zmysle prílohy č. 5, smernice č. 159 Pracovný poriadok (ďalej
len „tlačivo“). Zamestnanec vykonávajúci prácu na doma je povinný:
a. zdržiavať sa na vopred dohodnutom mieste, kde je zamestnávateľ oprávnený ho kontrolovať,
b. byť k dispozícií zamestnávateľovi prostredníctvom emailovej a telefonickej komunikácie (za
týmto účelom zamestnanec poskytne svojmu nadriadenému kontaktné telefónne číslo a emailovú adresu),
c. byť pripravený, v prípade nevyhnutnej potreby zamestnávateľa, dostaviť sa do 2 hodín na
pracovisko.
Prácu z domu je potrebné dohodnúť vyplnením všetkých náležitostí tlačiva.
Tlačivo musí obsahovať vymenovanie konkrétnych úloh, termíny ich plnenia a formu dokladovania ich
plnenia. Splnenie/nesplnenie stanovených úloh vyznačí priamy nadriadený na tlačive a potvrdí svojim
podpisom. Následne bude založené do osobnej zložky zamestnanca. Konkrétne úlohy sa stanovia
najdlhšie na obdobie jedného mesiaca, počnúc 1. dňom daného mesiaca. Neplnenie stanovených

úloh bude považované za neplnenie si pracovných povinností zamestnanca a zamestnávateľ bude
postupovať v zmysle ustanovení zákona 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.
3. Zamestnanci sú povinní sledovať svoju e-mailovú schránku za účelom získania informácií o všetkých
opatreniach zamestnávateľa súvisiacich s krízovou situáciu alebo zmenách týchto opatrení.
4. Jednotlivé organizačné zložky UNIZA môžu v prípade nevyhnutnej potreby využiť ustanovenie odseku
(7) § 108e zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách: „Pracovný pomer vysokoškolského učiteľa
uzatvorený na dobu určitú, ktorého dohodnutá doba uplynie v čase krízovej situácie, možno bez
výberového konania predĺžiť do uplynutia posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení
krízovej situácie“.
Článok 3
Prevádzkové a organizačné opatrenia
1. Vstup do všetkých budov UNIZA bude od 01.06.2020 zabezpečený v obmedzenom režime od 6,00 do
18,00 iba hlavnými vchodmi, t.j. vrátnice: AF – Hlavný vstup UNIZA, BC, BF, AR, AS, RA, UVP, VC,
HB, FBI, Letisko Dolný Hričov. Zamestnanci OHS zabezpečia kontrolu telesnej teploty všetkým osobám
vstupujúcim na pracoviská UNIZA v zmysle opatrenia ÚVZ SR (OLP/3171/2020 z 15.4.2020).
2. Zamestnávateľ odporúča realizovať služobné cesty zamestnancov UNIZA len v nevyhnutných
prípadoch po schválení rektorom alebo dekanom pri dodržaní všeobecne platných hygienických
a bezpečnostných opatrení.
3. Naďalej trvá zákaz organizovania všetkých spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na UNIZA.
4. Naďalej platí zákaz návštev na UNIZA. Výnimku majú len externí členovia štátnicových komisií a osoby,
ktoré majú na UNIZA pracovné, resp. služobné povinnosti alebo rokovania.
5. V čase 01.06.2020 bude obnovená prevádzka Stravovacieho zariadenia v obmedzenom režime
v zmysle nariadení Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Výdaj stravy bude iba na
objednávku cez stravovací systém WebKredit, vo forme teplej stravy do obalu na výdajných miestach
Nová menza, Stará menza, bufet AR, bufet FRI a výdajňa FBI. Stravovacie zariadenie zabezpečí
striktné dodržiavanie všeobecne platných hygienických a bezpečnostných opatrení v zmysle nariadení
Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Zamestnanci sú povinní riadiť sa pokynmi
Stravovacieho zariadenia pre zabezpečenie preventívnych opatrení na zníženie šírenia COVID-19.
Stravovacie zariadenie vydá podrobné informácie o svojej prevádzke a o prípadných zmenách
v organizácii stravovania v oznamoch zamestnancom prostredníctvom hromadného e-mailu.
6. Univerzitná knižnica a Vydavateľské centrum EDIS budú poskytovať svoje služby pri dodržaní
nariadení Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR.
7. Účelové zariadenie Zuberec bude poskytovať svoje služby pri dodržaní nariadení Vlády SR a Úradu
verejného zdravotníctva SR.
8. UNIZA bude od 01.06.2020 poskytovať svoje priestory pri dodržaní nariadení Vlády SR a Úradu
verejného zdravotníctva SR, na základe rozhodnutia rektora, resp. kvestora.
9. Športové aktivity organizované UNIZA je možné realizovať pri dodržaní nariadení Vlády SR a Úradu
verejného zdravotníctva SR.
Článok 4
Činnosť samosprávnych orgánov UNIZA počas krízovej situácie
V súlade s ustanovením zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách v podmienkach UNIZA platí:
1. Zasadnutie akademického senátu UNIZA, akademických senátov fakúlt a správnej rady UNIZA je
možné uskutočňovať buď prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a
komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti, vrátane tajného hlasovania, alebo prezenčnou
formou pri dodržaní nariadení Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR.
2. Ak funkčné obdobie členov akademického senátu UNIZA, členov akademických senátov fakúlt, členov
vedeckej rady UNIZA, členov vedeckých rád fakúlt alebo členov správnej rady UNIZA uplynie odo dňa
účinnosti tohto príkazu rektora a ak technické podmienky v rámci UNIZA neumožnia zvoliť alebo
vymenovať nových členov príslušného orgánu na diaľku, funkčné obdobie členov príslušného orgánu
skončí uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie. Ak
počas tohto obdobia bude zvolený alebo vymenovaný nový člen príslušného orgánu, funkčné obdobie
doterajšieho člena príslušného orgánu uplynie dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový člen
príslušného orgánu zvolený alebo vymenovaný.

Článok 5
Preventívne opatrenia pre študentov a akademických zamestnancov
1. V čase od 01.06.2020 zabezpečí UNIZA vykonanie obhajoby habilitačnej práce, habilitačnú prednášku
a inauguračnú prednášku buď prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej
a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti alebo prezenčnou formou pri dodržaní nariadení
Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR.
2. Prevádzka ubytovacích zariadení bude zabezpečená v obmedzenom režime pri dodržaní nariadení
Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR.
3. Študenti a hostia UNIZA sa budú môcť krátkodobo ubytovať v ubytovacom zariadení podľa pokynov
a po dohovore s vedením ubytovacích zariadení pri dodržaní nariadení Vlády SR a Úradu verejného
zdravotníctva SR.
4. Doktorandi, študenti ERASMUS+ a zahraniční študenti budú môcť byť naďalej ubytovaní v ubytovacích
zariadeniach UNIZA a zároveň sú povinní dodržiavať zásady zníženia rizika šírenia COVID-19,
s dôrazom na zákaz zhromažďovania sa a prijímania návštev, bez možnosti využitia priestorov UNIZA
na domácu smart karanténu.
Článok 6
Všeobecné ustanovenia
1. Zamestnanci sú povinní sledovať a riadiť sa všetkými zverejnenými opatreniami Vlády SR a Úradu
verejného zdravotníctva SR a sledovať stránku www.korona.gov.sk .
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, ...),
b. dodržiavať základné hygienické postupy, časté a správne umývanie rúk,
c. minimalizovať osobný kontakt s ostatnými kolegami, uprednostňovať telefonickú a emailovú
komunikáciu,
d. dôkladne sledovať svoj zdravotný stav a telesnú teplotu,
e. 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.
3. Odbor hospodárskej správy zabezpečí pravidelnú dezinfekciu spoločných priestorov UNIZA.
4. Za interné zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov a ochranných pomôcok zodpovedá príslušné
pracovisko (štátne skúšky, obhajoby, kolégiá...).
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Priami nadriadení oboznámia s týmto príkazom rektora všetkých zamestnancov najneskôr v deň
nadobudnutia jeho účinnosti.
2. Dekani a riaditelia súčastí zabezpečia oboznámenie študentov s týmto príkazom.
3. Zamestnanci a študenti budú priebežne informovaní prostredníctvom www.uniza.sk a
akademického informačného vzdelávacieho systému E-vzdelávanie o prípadných zmenách
v prevádzkovom a vzdelávacom procese na UNIZA. Preto je nevyhnutné sledovať vyššie
spomenuté informačné zdroje.
4. Dňom účinnosti tohto príkazu rektora sa ruší Príkaz rektora č. 9/2020.
5. Tento príkaz rektora nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť od 01.06.2020,
V Žiline dňa 25.mája 2020
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor

