D O D A T O K č. 1
k Príkazu rektora č. 5/2020
na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia
koronavírusu COVID-19
na Žilinskej univerzite v Žiline
Rektor Žilinskej univerzity v Žiline za účelom zníženia rizika šírenia koronavírusu COVID-19 na Žilinskej
univerzite v Žiline (ďalej len UNIZA) vydáva
dodatok č.1 k príkazu rektora č. 5/2020,
ktorým ustanovuje nasledovné:
Úvodné ustanovenia
1. Účelom vydania tohto dodatku je implementácia opatrení Ústredného krízového štábu SR zo dňa
12.3.2020 a s tým spojená úprava znenia ustanovení týkajúcich sa dĺžky prerušenia prezenčnej výučby
a prevádzky Stravovacieho zariadenia UNIZA. Zároveň sa do textu príkazu dopĺňajú ustanovenia
o informačnej povinnosti zamestnancov.
2. Príkaz rektora č. 5/2020 sa mení a dopĺňa takto:
Článok 1
Prerušenie prezenčnej výučby
1.

2.

V čase od 10.03. 2020 12:00 hod. do 29.03.2020 v záujme predchádzania vzniku a šírenia
prenosných ochorení na UNIZA prikazujem prerušiť prezenčnú výučbu na všetkých troch stupňoch
štúdia. Pedagogický proces bude prebiehať prostredníctvom samoštúdia, dištančnou alebo inou
vhodnou formou. Podrobnosti stanovia dekani fakúlt a riaditelia ústavov.
Uvedené sa týka aj Univerzity tretieho veku, Doplňujúceho pedagogického štúdia a všetkých kurzov
poskytovaných UNIZA.
Článok 2
Predmet dodatku

1. V Článku 2 príkazu rektora č. 5/2020 sa mení znenie bodu 5 na:
V čase od 16.03.2020 do 29.03.2020 bude prerušená prevádzka Stravovacieho zariadenia.
V zmysle uvedeného vznikajú od 16.03.2020 pre zamestnancov Stravovacieho zariadenia prekážky
v práci na strane zamestnávateľa v zmysle § 142 ods. 3 zákona 311/2001 Z.z. Zákonníka práce.
2. V článku 5 príkazu rektora č. 5/2020 sa dopĺňajú nové body 3 a 4:
3. V prípade, ak sa zamestnanec vrátil z oblasti, kde bol výskyt prípadov ochorenia COVID-19, alebo
ak mohol byť potenciálne v kontakte s osobami, u ktorých je riziko, že boli nakazené, informuje o
tom svojho zamestnávateľa telefonicky na tel. čísle 0907 831 075 alebo prostredníctvom e-mailu
na adresu koronavirus@uniza.sk.. Podľa § 81 písm. e) Zákonníka práce zamestnanec nesmie
konať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa. Týka sa to teda aj situácie, keď by
zamestnanec svojim zdravotným stavom ohrozoval zdravie ostatných zamestnancov.
Zamestnanec, ktorý sa vrátil z oblasti postihnutej koronavírusom COVID-19, alebo by mohol
potencionálne byť v kontakte s osobami, u ktorých je riziko, že boli nakazené, telefonicky
kontaktuje svojho všeobecného lekára. Ak lekár vyhodnotí, že v predmetnom prípade je
opodstatnená dočasná pracovná neschopnosť, pacientovi vystaví Potvrdenie o dočasnej
pracovnej neschopnosti.

4. Zamestnanci sú povinní sledovať a riadiť sa všetkými zverejnenými opatreniami Ústredného
krízového štábu SR a iných štátnych orgánov.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Priami nadriadení oboznámia s týmto dodatkom č.1. k príkazu rektora č. 5/2020 všetkých
zamestnancov v deň nadobudnutia jeho účinnosti.
2. Tento príkaz rektora nadobúda účinnosť dňom podpisu.

V Žiline dňa 13. marca 2020

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor

