D O D A T O K č. 2
k Príkazu rektora č. 1/2022
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

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) z dôvodu Návrhu aktualizácie opatrení proti SARSCoV-2 (variant Omicron) v zmysle uznesenia vlády 119/2022 vydáva tento Dodatok č. 2 k Príkazu rektora
č. 1/2022 v znení Dodatku č. 1.
Článok 1
Predmet dodatku
1. V čl. 3 sa mení bod 1 a 2 takto:
1. S účinnosťou od 07.03.2022 bude výučba vo všetkých stupňoch denného aj externého štúdia
prebiehať prezenčnou formou.
2. Pedagogický proces na 1. a 2. stupni denného a externého štúdia od 07.03.2022 prebieha
prezenčnou formou v zmysle platného rozvrhu a akademického kalendára.
3. V čl. 4 sa mení bod 2 takto:
2. S účinnosťou od 06.03.2022 sa budú môcť študenti ubytovať v ubytovacích zariadeniach UNIZA.
V súvislosti s uvedeným platba vo výške ½ za mesiac február stanovená v zmysle zmluvy
o ubytovaní nebude uplatnená a študenti uhradia platby iba za mesiace marec, apríl a máj 2022.
4. V čl. 4 sa ruší bod 4., 5. a 7. Ostatné body sa prečíslujú z 6,8-12 na 4 - 9.
5. V čl. 5 sa nahrádza znenie Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omicron) na znenie Návrh
aktualizácie opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omicron).
6. V čl. 5 sa ruší bod 8.a 15. Ostatné body sa prečíslujú z 9-16 na 8-14.
7. V čl. 5 sa mení bod 9 takto:
9. Hromadné podujatia budú môcť byť na UNIZA realizované v zmysle Návrhu aktualizácie
opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron). Napr. Deň otvorených dverí fakulty je považovaný za
Nízko rizikové hromadné podujatie.
Článok 2
Záverečné ustanovenia
1. Priami nadriadení oboznámia s týmto Dodatkom č.2 k Príkazu rektora č. 1/2022 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.1/2022 v znení Dodatku č. 1, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom,
ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
5. Tento Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 1/2022 nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpisu rektorom.

V Žiline dňa 28.02.2022

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor

