Príkaz rektora č. 12/2020
O realizácii preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia
COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline zo strany zamestnancov.
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
príkaz rektora,
ktorým ustanovuje nasledovné:
Článok 1
Povinnosti zamestnancov UNIZA
1. Zamestnanci sú povinní sledovať a riadiť sa všetkými zverejnenými opatreniami Vlády SR, MŠVVaŠ SR a
Úradu verejného zdravotníctva SR, sledovať stránku www.uniza.sk, svoju emailovú schránku a stránku
www.korona.gov.sk .
2. Všetci zamestnanci UNIZA sú povinní vyplniť „Čestné vyhlásenie zamestnanca UNIZA“, ktoré tvorí
prílohu č. 1 tohto príkazu rektora (ďalej len „Čestné vyhlásenie“) v elektronickej forme prvý deň po návrate
z dovolenky, ale najneskôr do 25.9.2020. Prevádzkoví zamestnanci, u ktorých nie je možné použiť
elektronickú formu, predložia Čestné vyhlásenie v písomnej podobe. Písomnú formu Čestného vyhlásenia
títo zamestnanci odovzdajú príslušnému vedúcemu zamestnancovi v rovnakej lehote.
3. Elektronický formulár Čestného vyhlásenia je zverejnený na stránke zamestnanci.uniza.sk .
4. Neodovzdanie Čestného vyhlásenia bude považované za porušenie pracovnej disciplíny zamestnanca
a zamestnávateľ bude postupovať v zmysle ustanovení zákona 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.
5. Zamestnanci sú povinní uviesť miesto pobytu na dovolenke do žiadosti o dovolenku. Bez uvedenia miesta
pobytu, nebude zamestnancovi dovolenka schválená. V prípade, že už majú zamestnanci žiadosť o
dovolenku v dochádzkovom systéme schválenú, je nevyhnutné zaslať nadriadenému informáciu o mieste
pobytu na dovolenke emailom najneskôr deň pred nástupom na dovolenku.
6. Pokiaľ zamestnanci UNIZA navštívili „rizikovú krajinu“ počas predchádzajúcich 14 dní, teda krajinu, ktorá
nie je uvedená v zozname menej rizikových krajín, ku dňu ich návratu na Slovensko, musia sa telefonicky
alebo elektronicky prihlásiť na príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR ( ďalej len „RÚVZ“),
aby ho oboznámili s cestovateľskou anamnézou. RÚVZ im pomôže zorientovať sa v situácii, oboznámi ich
s pravidlami domácej izolácie a zabezpečí testovanie na ochorenie COVID-19, najskôr na 5. deň po
príchode. V prípade, že zamestnanec nesplní svoju povinnosť podľa tohto bodu, priamy nadriadený je
povinný postupovať v zmysle nariadení ÚVZ SR www.uvzsr.sk a bezodkladne o tom informovať referenta
krízového riadenia tel. 0907 831 075, resp. koronavirus@uniza.sk.
7. Je nevyhnutné sledovať aktuálny zoznam menej rizikových krajín www.uvzsr.sk

8. Zamestnanci a ostatné osoby (napr. návštevy) sú povinní nosiť ochranné rúško vo všetkých
vnútorných priestoroch UNIZA, za podmienok stanovených v nariadení Vlády SR a Úradu verejného
zdravotníctva SR. Táto povinnosť sa netýka zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom
priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, ktorý
sa nachádza na pracovisku sám a všetkých zamestnancov počas stravovania.
9. Vyučujúcim sa odporúča nosiť rúško alebo ochranný štít pri uskutočňovaní vzdelávacieho procesu a
dodržiavať odstup najmenej dva metre od študentov.
10. V prípade, že to kapacita miestnosti dovoľuje, vyučujúci zabezpečí dodržiavanie rozstupov medzi
študentmi (šachovnicové sedenie).
11. Vyučujúci je povinný skontrolovať, pred začatím výučby v systéme E-vzdelávanie, skutočnosť či študent
odovzdal Čestné vyhlásenie študenta UNIZA. V prípade, ak toto vyhlásenie študent neodovzdal, alebo ak
na niektorú z otázok uvedenú v Čestnom vyhlásení študenta UNIZA odpovedal ÁNO, alebo ak nepotvrdil
niektoré z tvrdení, bude vyznačený v systéme E-vzdelávanie červenou farbou a vyučujúci nesmie
takémuto študentovi umožniť účasť na výučbe.
12. Vyučujúci zabezpečí pri vstupe do prednáškovej miestnosti, učebne, laboratória alebo iného priestoru, kde
prebieha vzdelávací proces, riadne vyplnenie Prezenčnej listiny fyzicky prítomných študentov (tvorí
prílohu č. 2 tohto príkazu rektora), na základe ktorej bude možné následne kontaktovať študentov
v prípade ich ohrozenia chorobou COVID-19. Prezenčnú listinu vyučujúci podpíše a následne ju archivuje
po dobu trvania semestra.
13. Ak sa u zamestnanca UNIZA objavia príznaky ochorenia COVID – 19 v priebehu výkonu práce,
bezodkladne opustí priestory UNIZA v najkratšom možnom čase s použitím rúška. Zamestnanec vykonáva
ďalšie opatrenia podľa inštrukcií svojho ošetrujúceho lekára, alebo liniek RÚVZ uvedených na
www.uvzsr.sk.
14. Ak sa u zamestnanca UNIZA objavia príznaky ochorenia COVID – 19 zostane doma a telefonicky
kontaktuje svojho lekára, resp. RÚVZ v Žiline: 0905 342 812.
15. Ak má zamestnanec pozitívny výsledok RT- PCR SARS-CoV-2 (ochorenia COVID–19), bezodkladne o
tom informuje UNIZA prostredníctvom referenta krízového riadenia tel. 0907 831 075, resp.
koronavirus@uniza.sk. Ďalší postup z hľadiska diagnostiky a liečby konzultuje so svojim lekárom, alebo
prostredníctvom liniek RÚVZ uvedených na www.uvzsr.sk.
16. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19
(zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie
dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov UNIZA, vrátane jej súčastí.
Článok 2
Prevádzkové a organizačné opatrenia
1. Spoločenské, kultúrne a športové podujatia na UNIZA je možné realizovať pri dodržaní aktuálnych
nariadení Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Je potrebné zvážiť organizovanie podujatí, ktoré
nie sú nevyhnutné pre činnosť UNIZA.
2. Pri organizovaní týchto podujatí je potrebné zabezpečiť organizátorom riadne vyplnenie Prezenčnej listiny
účastníkov podujatia na UNIZA (tvorí prílohu č. 3 tohto príkazu rektora), na základe ktorej bude možné
následne kontaktovať osoby v prípade ich ohrozenia chorobou COVID-19. Prezenčnú listinu organizátor
podpíše a následne ju archivuje na obdobie 21 dní.
3. Výdaj stravy v Stravovacích zariadeniach UNIZA bude realizovaný pri dodržaní nariadení Vlády SR a Úradu
verejného zdravotníctva SR. Zamestnanci sú povinní riadiť sa pokynmi UNIZA a Stravovacieho zariadenia
UNIZA pre zabezpečenie preventívnych opatrení na zníženie šírenia COVID-19. Zamestnanci sú povinní
nosiť ochranné rúška v stravovacom zariadení a odkladať ich len v čase konzumácie jedla, resp. pitia
nápojov.
4. Univerzitná knižnica, Vydavateľské centrum EDIS, Účelové zariadenie Zuberec a prevádzka ubytovacích
zariadení budú poskytovať svoje služby pri dodržaní nariadení Vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva
SR a v súlade s vnútornými predpismi UNIZA.
5. UNIZA bude poskytovať svoje priestory do užívania tretím osobám pri dodržaní nariadení Vlády SR a Úradu
verejného zdravotníctva SR, na základe rozhodnutia rektora, resp. kvestora.

6. UNIZA odporúča realizovať služobné cesty zamestnancov len v nevyhnutných prípadoch do krajín, ktoré
sú uvedené v zozname menej rizikových krajín pri dodržaní všeobecne platných hygienických
a bezpečnostných opatrení.
7. Zakazuje sa cestovať do krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname menej rizikových krajín a do rizikových
regiónov v menej rizikových krajinách.
8. Prijímanie návštev na UNIZA je možné uskutočňovať v nevyhnutných prípadoch. Zamestnanec, ktorý
návštevu prijíma vyzdvihne návštevníka na vrátnici príslušnej budovy a zabezpečí vypísanie Čestného
vyhlásenia (príloha č. 1 tohto príkazu rektora). Zamestnanec, ktorý návštevu prijíma ho uloží k dokumentácii
týkajúcej sa návštevy na obdobie 21 dní. Ak na niektorú z otázok v Čestnom vyhlásení odpovie návštevník
ÁNO, alebo ak nepotvrdil niektoré z tvrdení, nesmie sa návšteva uskutočniť.
9. Zakazuje sa prijímať návštevy osôb z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname menej rizikových krajín a z
rizikových regiónov v menej rizikových krajinách.
10. Odbor hospodárskej správy (ďalej len „OHS“) zabezpečí pravidelné čistenie a dezinfekciu priestorov
UNIZA ako prevenciu šírenia nákazy COVID-19 podľa usmernenia RÚVZ.
11. OHS pre prevádzku UNIZA zabezpečí primerané množstvo dezinfekčných stojanov pri každom obvykle
používanom vstupe do objektov UNIZA, mydlo a papierové utierky na sociálnych zariadeniach vrátane ich
dopĺňania.
12. Službukonajúci vrátnici zabezpečia kontrolu vstupu osôb do priestorov UNIZA s ochranným rúškom.
V prípade, že vstupujúca osoba nemá ochranné rúško, nebude jej umožnený vstup do priestorov UNIZA.
13. Prostriedky pre osobnú hygienu a dezinfekciu zamestnancov zabezpečuje konkrétne pracovisko UNIZA
podľa svojich prevádzkových potrieb a charakteru pracovných činností.
14. Činnosť samosprávnych orgánov UNIZA (napr. akademického senátu UNIZA, akademických senátov
fakúlt, správnej rady UNIZA a vedeckých rád 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.
Článok 3
Záverečné ustanovenia
1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto príkazu rektora je:
Príloha č. 1. Čestné vyhlásenie zamestnanca UNIZA
Príloha č. 2. Prezenčná listina študentov UNIZA na vzdelávacom procese
Príloha č. 3. Prezenčná listina účastníkov podujatia na UNIZA.
2. Priami nadriadení oboznámia s týmto príkazom rektora č. 12/2020 všetkých zamestnancov v deň
nadobudnutia jeho účinnosti.
3. UNIZA zabezpečí distribúciu tohto príkazu rektora zamestnancom prostredníctvom hromadného e-mailu a
prostredníctvom www.uniza.sk.
4. V prípade, že v dobe účinnosti tohto príkazu rektora dôjde k zmenám opatrení MŠVVaŠ SR a Úradu
verejného zdravotníctva SR, bude nevyhnutné sa nimi riadiť.
5. Tento príkaz rektora nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.

V Žiline dňa 02.09. 2020

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor

Príloha č. 1

Čestné vyhlásenie zamestnanca UNIZA

Informácie uvedené v tomto vyhlásení sú dôležité z hľadiska monitorovania zdravia zamestnancov UNIZA počas trvania
pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby UNIZA bola bezpečným miestom pre študentov
a zamestnancov.
Meno a priezvisko zamestnanca _____________________________________________
Adresa trvalého pobytu

_____________________________________________

Telefónne číslo

________________________ e-mailová adresa ____________@_____________

Pracovné zaradenie/ fakulta, súčasť, oddelenie, pracovisko _____________________/_________________________
Navštívili ste v posledných 14 dňoch krajiny, ktoré nie sú uvedené v zozname menej rizikových krajín ÁNO

NIE

Ak ÁNO, uveďte názvy navštívených krajín _____________________________________________________________
Boli ste v posledných 14 dňoch v kontakte s osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19?

ÁNO

NIE

Potvrdzujem, že neprejavujem príznaky akútneho ochorenia.
Potvrdzujem, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti mi
nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).
Nie je mi známe, že by som ja, moja rodina alebo iné osoby, ktoré so mnou žijú spoločne v domácnosti, ako aj iné
blízke osoby, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr.
COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa
dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Potvrdzujem a vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé
V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať Váš zdravotný stav,
zdravotný stav osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými ste v častom kontakte.
V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, hnačka, bolesti hlavy) u Vás
alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb ste povinný bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej
starostlivosti, postupovať v zmysle jeho odporúčaní a nevstupovať do priestorov UNIZA do doby určenej príslušným
lekárom.
Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s Informáciou o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 12 Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb pre spracúvanie osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

V ___________________dňa _______________

Podpis zamestnanca ________________________________

Podpis zamestnanca: (ak sa dotazník vypĺňa elektronicky, podpis sa nahrádza zaznamenaním potvrdenia o súhlase s jeho vyplnením
obsahom vo formulári na základe zadania prístupových oprávnení zamestnanca)

Informácia o spracúvaní osobných údajov
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov(ďalej len „Nariadenie“)

1.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ Žilinská univerzita v Žiline, IČO: 00397563, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, (ďalej
len „UNIZA“), bude spracúvať osobné údaje v rozsahu uvedenom v čestnom vyhlásení.

2.

Účelom spracúvania osobných údajov podľa bodu 1. je v dôsledku COVID-19 ochrana zdravia zamestnancov, študentov a ostatných
osôb, nachádzajúcich sa v priestoroch UNIZA .

3.

V prípade neposkytnutia osobných údajov podľa bodu 1 tejto informácie UNIZA nebude môcť dotknutá osoba vstúpiť do priestorov
UNIZA.

4.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že právnym základom na spracúvanie osobných údajov podľa bodu 1 je plnenie úlohy realizovanej vo
verejnom záujme podľa čl. 6 ods.1 písm. e) Nariadenia v spojení s čl. 9 ods. 2 písm. i) Nariadenia, kde sú uvedené výnimky zo zákazu
spracúvania osobitných kategórií osobných údajov, ako sú údaje týkajúce sa zdravia, ak je to nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v
oblasti verejného zdravia.

5.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu UNIZA pre oblasť ochrany osobných údajov sú: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, dpo@uniza.sk

6.

Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané po nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich poskytnutia a splnenie povinností UNIZA
týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi predpismi.

7.

UNIZA ďalej informuje dotknuté osoby o nasledovných právach vyplývajúcich z Nariadenia a Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene niektorých zákonov(ďalej len „Zákon“):
a) právo požadovať od UNIZA prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jej osobné údaje spracúvajú a
súvisiace informácie,
b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na
zabudnutie“),
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania
osobných údajov,
e) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých UNIZA, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných
údajov,
f) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe verejného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. e)
Nariadenia na kontaktné údaje podľa bodu 5 týchto podmienok.
g) právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či došlo k
porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy.

8.

UNIZA potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a
profilovania.

9.

UNIZA potvrdzuje, že prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo krajín EÚ a EHP) alebo medzinárodných organizácií sa
neuskutočňuje.

V Žiline dňa ................................

Meno a priezvisko dotknutej osoby: ..............................................

Podpis: ........................................................

Príloha č. 2

Prezenčná listina študentov UNIZA na vzdelávacom procese
Študenti sú povinní pri vstupe do prednáškovej miestnosti, učebne, laboratória, kde prebieha vzdelávací
proces, zapísať sa do prezenčnej listiny fyzicky prítomných študentov, na základe ktorej bude možné v prípade
potreby následne kontaktovať študentov v prípade ich ohrozenia chorobou COVID-19.
Dátum a čas:

_____________ Miestnosť:____________________

Názov predmetu:

__________________________________________

Číslo študijnej skupiny:

__________________________________________

Fakulta:

__________________________________________

Meno, priezvisko a podpis vyučujúceho: __________________________________________
Porad.
číslo

Meno a priezvisko študenta

Osobné číslo
študenta

Podpis študenta

Porad.
číslo

Meno a priezvisko študenta

Osobné číslo
študenta

Podpis študenta

Príloha č. 3

Prezenčná listina účastníkov podujatia na UNIZA
Účastníci sú povinní pri vstupe na spoločenské, kultúrne a športové podujatia zapísať sa do prezenčnej listiny
fyzicky prítomných účastníkov, na základe ktorej bude možné v prípade potreby následne kontaktovať
účastníkov v prípade ich ohrozenia chorobou COVID-19.
Dátum a čas:

_____________ Miesto:____________________

Názov podujatia:

__________________________________________

Meno, priezvisko, telefónne číslo a podpis organizátora: ________________________________________
Porad.
číslo

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Podpis

