D O D A T O K č. 1
k Príkazu rektora č. 7/2021
na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a
choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

Spracovateľ:
Oddelenie personálnej a sociálnej práce

Pracovná pozícia kontaktnej osoby:
vedúca oddelenia personálnej a sociálnej práce

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Účelom vydania tohto dodatku je implementácia opatrení a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR
a aktuálneho COVID AUTOMATU https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/09/covid-automat_signalizacnysystem_4v2.pdf .

Článok 2
Predmet dodatku
1.

V Článku 4 sa v bode 2 za posledný odstavec dopĺňa ďalší v nasledujúcom znení:
„V prípade, že okres Žilina, prípadne iný okres, v ktorom sa uskutočňuje výučba študentov UNIZA
prejde v rámci COVID AUTOMATU do BORDOVEJ farby, prezenčná výučba bude realizovaná len pre
študentov, ktorí sú osobami s OTP.
Vyučujúci ostatným študentom, nie osobám s OTP:


ponúknu účasť na cvičení v hybridnej forme, t.j. z cvičenia bude zabezpečený online prenos
v prostredí MS Teams, alebo



ponúknu náhradné online cvičenia po vzájomnej dohode vyučujúceho so študentmi, alebo



zašlú ostatným študentom zadania cvičení, ktoré študenti spracujú samostatne a zašlú
vyučujúcemu na kontrolu. Konzultácie k zadaniam budú realizované online formou v čase
stanovenom vyučujúcim.

Kontrolu, či sú študenti osobami s OTP, vykoná pred každým cvičením, seminárom, alebo laboratórnym
cvičením príslušný vyučujúci.“

Článok 2
Záverečné ustanovenia
1. Priami nadriadení oboznámia s týmto Dodatkom č.1 k Príkazu rektora č. 7/2021 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, riadiť sa a dodržiavať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
a iných štátnych orgánov.
4. Ustanovenia Príkazu rektora č.7/2021, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti
v pôvodnom znení.
5. Tento Dodatok č.1 k Príkazu rektora č. 7/2021 nadobúda platnosť dňom podpisu rektorom a účinnosť
dňom 22.10.2021.
V Žiline dňa 21.10.2021

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor

