D O D A T O K č. 5
K Príkazu rektora č. 1/2021 v znení dodatkov
na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia
koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline
Účelom vydania tohto dodatku je implementácia opatrení uznesenia vlády SR a Úradu verejného
zdravotníctva SR.
Príkaz rektora č. 1/2021 v znení Dodatku č.1 až č.4 sa mení a dopĺňa takto:
1. Čl. 1 bod 7 v Príkaze rektora č. 1/2021 v znení Dodatku č.1 – č.4 sa nahrádza novým znením:
Od 26.04.2021 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 balenej stravy na výdajných miestach Nová menza, Stará
menza, výdajňa rektorát, 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 informácie o prípadných zmenách v organizácii stravovania v oznamoch zamestnancom
prostredníctvom hromadného e-mailu.
Uvedené sa v primeranej miere týka aj študentov UNIZA.
Zamestnávateľ poskytuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení zamestnancom, ktorí majú
v daný deň výkon práce na pracovisku a zamestnancom, ktorí pracujú z domu (tzv. homeoffice) a miesto výkonu práce z domu je mesto Žilina, pričom spĺňajú podmienku odpracovania viac ako
4 hodín. V prípade práce z domu to znamená, že ide o zamestnancov, ktorých adresa výkonu práce
počas práce z domu je mesto Žilina (adresu majú uvedenú na tlačive Práca doma), patrí sem napr. aj
Žilina - Závodie, Žilina - Bánová, Žilina – Zástranie a všetky adresy dostupné MHD Žilina.
http://www.dpmz.sk/plan-siete-mhd/. Ostatným zamestnancom počas práce z domu bude poskytnutý
finančný príspevok na stravu.
Zamestnávateľ zabezpečením stravovania pre svojich zamestnancov vo vlastnom stravovacom
zariadení splnil ustanovenia § 152 Zákonníka práce.
Článok 2
Záverečné ustanovenia
1. Priami nadriadení oboznámia s týmto Dodatkom č. 5 k Príkazu rektora č. 1/2021 všetkých zamestnancov.
2. Zamestnanci a študenti budú informovaní prostredníctvom www.uniza.sk a akademického informačného
systému E-vzdelávanie. Preto je nevyhnutné sledovať vyššie spomenuté informačné zdroje.
3. Zamestnanci sú povinní sledovať a riadiť sa a dodržiavať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva
SR a iných štátnych orgánov.
4. Tento dodatok č. 5 k Príkazu rektora č. 1/2021 v znení Dodatkov č. 1 až 4 nadobúda platnosť dňom
podpisu rektorom a účinnosť dňom 22.04.2021.
V Žiline dňa 21.04.2021
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor

