Príkaz dekana č. 2/2020
na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia koronavírusu
COVID-19 na FPEDAS

Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len
FPEDAS) v nadväznosti na Príkaz rektora č. 6/2020 na dodržiavanie preventívnych opatrení
pri ochrane a znížení šírenia koronavírusu COVID-19 na UNIZA za účelom jeho
implementácie vydáva
príkaz dekana,
ktorým ustanovuje nasledovné:
Článok 1
1. Termín na podávanie prihlášok pre 1. kolo prijímacieho konania na FPEDAS v prvom
a druhom stupni štúdia je do 30. 4. 2020. FPEDAS, z dôvodu mimoriadnej situácii v
SR a z dôvodu uzatvorených stredných škôl bude akceptovať prihlášky na prvý stupeň
štúdia aj bez ich potvrdenia strednou školou.
2. Vedúci katedier pripravia s pedagogickými a výskumnými pracovníkmi, ktorý majú na
základe odporúčania Kolégia dekana zo dňa 10.3. 2020 súhlas dekana FPEDAS s
prácou doma v súlade s článkom 8b Smernice č. 159/2017 Pracovný poriadok
predĺženie tejto žiadosti do dňa 29. 3. 2020. Žiadosti o predĺženie pošlú elektronicky
dekanovi do 18. 3. 2020. Predmetom práce doma je zabezpečenie pedagogického
procesu prostredníctvom dištančnej formy vzdelávania, či už prostredníctvom aplikácie
MOODLE, elektronickou formou alebo inou formou na diaľku ako aj konzultácia
záverečných prác študentov na diaľku. Predmetom práce doma je tiež vedecká činnosť
a spracovávanie výstupov výskumu, tvorba publikačných výstupov do vedeckých
časopisov. Počas práce doma platia povinnosti zamestnanca uvedené v článku 2 ods.
2 Príkazu rektora č. 6/2020.
3. Vedúci katedry v prípade zmeny okolností zabezpečia v súlade s článkom 2 ods. 1
Príkazu rektora č. 6/2020 čerpanie dovolenky z roku 2019 alebo plánovanie práce
doma.
Článok 2
1. Dekan nariaďuje administratívnym zamestnancom na katedrách, tajomníkovi fakulty,
asistentke dekana, zamestnancom referátu pre vzdelávanie, referátu pre vedu
a výskum, referátu pre rozvoj a zahraničné vzťahy ako aj referátu ekonomiky v období
od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 pracovné voľno v zmysle § 142 Zákonníka práce –
prekážky na strane zamestnávateľa v súlade s článkom 2 ods. 3 Príkazu rektora č.
6/2020 s výnimkou článku 3 ods. 2 tohto príkazu.
2. Zamestnancom referátu správy siete a didaktickej techniky a referátu personálnej

práce dekan nariaďuje v období od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 prácu doma v súlade s
článkom 8b Smernice č. 159/2017 Pracovný poriadok. Počas práce doma budú týto
zamestnanci vykonávať prácu podľa pracovnej náplne a dodržiavať povinnosti
zamestnanca uvedené v článku 2 ods. 2 Príkazu rektora č. 6/2020.

Článok 3
1. Preberanie a odosielanie poštových zásielok bude v období od 16. 3. 2020 do 29. 3.
2020 zabezpečované obvyklým spôsobom v čase od 9:00 do 11:00.
2. V súlade s článkom 2 ods. 4 a 5 príkazu rektora č. 6/2020 pripraví tajomník FPEDAS
najneskôr do 17. 3. 2020 do 9:00 rozvrh služieb administratívnych zamestnancov, ktorí
zabezpečia preberanie a odosielanie poštových zásielok a vybavovanie elektronickej
komunikácie preposielanej z podateľne do Registratúrnej knihy. Rozvrh služieb
tajomník FPEDAS pošle elektronicky dekanovi a vedúcim katedier FPEDAS.

V Žiline dňa 16. marca 2020
prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.
dekan

