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Príkaz rektora
Príkaz rektora k zníženiu rizika nákazy koronavírusom
V súlade s opatreniami prijatými Ústredným krízovým štábom SR a v jeho nadväznosti vládou SR
a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „opatrenia verejných autorít“), rektor
Katolíckej univerzity v Ružomberku naďalej ponecháva v platnosti prerušenie prezenčnej formy štúdia
a s tým súvisiace opatrenia, a to do odvolania, respektíve do určenia doby prerušenia verejnými
autoritami.
O termíne ukončenia prerušenie prezenčnej výučby budú zamestnanci KU a študenti informovaní
dostatočne včas tak, aby sa vytvoril priestor na plynulý návrat na prezenčnú formu štúdia a na
organizačné a technické zabezpečenie prezenčného vyučovania.
V súlade s uvedeným naďalej ostávajú v platnosti príkazy:


S účinnosťou od 10.3.2020 12:00 hod. prerušiť prezenčné vyučovanie na Katolíckej univerzite
v Ružomberku a všetkých jej súčastiach do odvolania a nahradiť ho vyučovaním dištančným.
Odporúča sa využiť samoštúdium a elektronicky podporovanú formu štúdia a iné vhodné metódy
štúdia a práce. Ďalšie podrobnosti určia dekani fakúlt.



Vedecko–pedagogickým pracovníkom poskytnúť študentom súčinnosť a informácie pri tejto forme
štúdia.



Študentom ubytovaným v študentských domovoch KU sa neodporúča opustiť ubytovacie
zariadenia a študentom, ktorí sú ubytovaní v zariadeniach iných zriaďovateľov sa odporúča,
dodržiavať ich rozhodnutia.
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S platnosťou od 10.3.2020 prerušiť vzdelávanie na UTV do odvolania.



Dekani fakúlt a riaditelia pracovísk okrem všeobecne platných zásad dodržiavania hygienických
predpisov a odporúčaní určia pracovný režim zamestnancov s ohľadom na ochranu ich zdravia.



Odročiť alebo zrušiť všetky hromadné podujatia na akademickej pôde Katolíckej univerzity do doby
jedného mesiaca odo dňa účinnosti tohto príkazu s cieľom predchádzania šírenia vírusu.



V súlade s usmernením rektora zo dňa 9.3.2020 mobility Erasmus+ KA 103 a KA 107 pozastavujem
do odvolania.



Prerušiť všetky atestačné skúšky, ako aj iné skúšky z celoživotného vzdelávania.



Zabezpečiť zvýšenú mieru dezinfekcie priestorov vo všetkých zariadeniach a budovách KU.



Ďalej sa akceptuje nariadenie dekana Fakulty zdravotníctva KU o prerušení klinických praxí
v nemocničných a ambulantných zariadeniach do odvolania.

Týmto sa zrušuje príkaz rektora KU P-1/2020 Príkaz rektora k zníženiu rizika nákazy koronavírusom.
Zdôvodnenie:
Tento príkaz sa vydáva v súlade s opatreniami prijatými Ústredným krízovým štábom SR a v jeho
nadväznosti vládou SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Vypracoval:

Schválil:

doc. Ing. Jaroslav DEMKO, CSc., rektor

doc. Ing. Jaroslav DEMKO, CSc., rektor

