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

