
 
Príkaz rektora č. 19/2020 

na zachovanie 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  vydáva 

príkaz rektora, 
ktorým ustanovuje nasledovné:  

Článok 1 
 

1. V čase od 21.12.2020 do 22.12.2020 v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení 
na UNIZA odporúčam dekanom, riaditeľom súčastí a riadiacim zamestnancom: 

a) dohodnúť s vysokoškolskými učiteľmi, výskumnými pracovníkmi a tiež všetkými zamestnancami, 
u ktorých to charakter práce dovoľuje, prácu na doma. 

Príslušný vedúci zamestnanec doručí rozsah práce na doma zamestnancovi e-mailom - 
vymenovanie konkrétnych úloh, termíny ich plnenia a formu dokladovania ich plnenia.  

b) určiť minimálny počet nepedagogických zamestnancov na pracoviskách tak, aby zabezpečovali 
ich plynulý chod pri dodržaní hygienických a bezpečnostných opatrení. Za týmto účelom si interne 
na pracovisku pripravia „rozvrh služieb“. 

Zamestnanci, ktorí prídu na pracovisko, budú evidovať svoj príchod a odchod z práce elektronicky 
a sú povinní dodržať svoj fond pracovného času. 

c) nepedagogickým a nevýskumným zamestnancom, ktorých prítomnosť na pracovisku nie je 
v danom období nevyhnutná a druh práce neumožňuje týmto zamestnancom uložiť prácu na doma, 
prideliť pracovné voľno v zmysle  §142 ods. 3 zákona č. 311/2001 Zákonníka práce – prekážky 
na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 100 % jeho 
funkčného platu. 

To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú 
prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná. 

2. So zamestnancami, ktorí majú zostatok nedočerpanej dovolenky viac ako 10 dní k 31.12.2020, 
odporúčam dohodnúť čerpanie dovolenky.  

3. Vstup do všetkých budov UNIZA  bude možný v čase od 6,00 do 18,00 hod. iba hlavnými vchodmi, t.j. 
vrátnice: AF – Hlavný vstup UNIZA, BC, BF, RA, UVP, VC, HB, FBI, Letisko Dolný Hričov. 

4. V zmysle Kolektívnej zmluvy UNIZA je dohodnuté hromadné čerpanie dovolenky pre vysokoškolských 
učiteľov a výskumných zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa  hromadné čerpanie 
dovolenky v dňoch od 23.12.2020 do 10.01.2021 a pre ostatných zamestnancov v čase od 23.12.2020 
do 06.01.2021. 

5. Na študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na zamestnancov 
UNIZA v primeranej miere. 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Priami nadriadení oboznámia s týmto príkazom rektora všetkých zamestnancov v deň nadobudnutia 

jeho účinnosti.  

2. Tento príkaz rektora nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu. 

 

V Žiline dňa 17.decembra 2020                                prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.                    
                      rektor  


