Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Dodatok č. 1 k Príkazu rektorky č. 1/2021
k realizácii pracovných činností na SPU v Nitre

Rok 2021

V súlade s čl. 10 ods. 1 Organizačného poriadku SPU a na základe Uznesenie Vlády Slovenskej
republiky č. 30 zo dňa 17. januára 2021 v záujme ochrany zdravia všetkých zamestnancov SPU
vydávam tento Dodatok č. 1 k Príkazu rektorky č. 1/2021, ktorým sa určuje realizácia pracovných
činností na SPU v Nitre.
Príkaz rektorky č. 1/2021 sa mení takto:
1. V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 30 zo dňa 17. januára 2021,
publikované v Zbierke zákonov pod č. 8/2021 Z. z., prijatie opatrení na pokles ochorení
COVID-19 na území SR, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom
vychádzania počas núdzového stavu na území SR, predlžujem účinnosť ustanovení
uvedených v Príkaze rektorky č. 1/2021 k realizácii pracovných činností na SPU v Nitre
(ďalej len „príkaz rektorky“) do 7. februára 2021.
2. Zoznam zamestnancov podľa bodu 4 príkazu rektorky s uvedením konkrétnych úloh a dní
kedy bude zamestnanec vykonávať úlohy na pracovisku predložia písomne dekani, riaditelia
CUP, kvestorka do 29. 1. 2021 rektorke. Zamestnancovi musí byť vydané potvrdenie podľa
prílohy č. 1 k príkazu rektorky.
3. Zoznam zamestnancov podľa bodu 5 príkazu rektorky s uvedením konkrétnych úloh a dní
kedy bude zamestnanec vykonávať home office predložia písomne dekani, riaditelia CUP,
kvestorka do 29. 1. 2021 rektorke.
4. Vzdelávanie študentov v letnom semestri akad. r. 2020/2021 bude prebiehať dištančnou
formou vo všetkých formách a na všetkých stupňoch štúdia do odvolania podľa
epidemiologickej situácie.
5. Poskytovanie stravy je zabezpečené v študentskej jedálni ŠD A. Bernoláka v čase od
11:00 do 12:30 h iba na vopred objednaný obed. Dodatková strava (bez objednania vopred)
nebude poskytovaná.
Záverečné ustanovenia
Tento dodatok č. 1 k Príkazu rektorky č. 1/2021 nadobúda platnosť dňom jeho vydania
a účinnosť od 1. 2. 2021 do 7. 2. 2021. Ostatné ustanovenia príkazu rektorky č.1/2021
zostávajú v platnosti.
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