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PRÍKAZ REKTORA č. 02/2021
OPATRENIA SÚVISIACE S VÝKONOM PRÁCE NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH
V DOBE OD 25.01.2021 DO 07.02.2021 – TESTOVANIE, PREDĹŽENIE OBMEDZENÉHO PRACOVNÉHO
REŽIMU
I.
Úvodné ustanovenie
Z dôvodu pretrvávania mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vyhlásenej Vládou Slovenskej
republiky uznesením Vlády SR č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020
generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, boli v Slovenskej republike prijaté opatrenia
smerujúce k ochrane zdravia pred ochorením COVID-19 spôsobeného koronavírusom. Okrem toho je na základe
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu vyhlásený od 01.10.2020 na dobu 90 dní núdzový stav, ktorý bol na základe uznesenia Vlády
SR č. 807 z 29.12.2020 predĺžený na obdobie ďalších 40 dní.
Na základe uznesenia Vlády SR č. 30 zo dňa 17.01.2021, ktoré bolo publikované v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky pod č. 8/2021 Z. z., odporúčania Krízového štábu Technickej univerzity v Košiciach (ďalej
len „TUKE“) a v súlade so zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších
predpisov, § 52 zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníkom práce v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZP“):

ČASŤ 1.
Obmedzený pracovný režim

I.
Predlžujem
s účinnosťou od 25.01.2021 do 07.02.2021
obmedzený pracovný režim na Technickej univerzite v Košiciach

II.
N a r i a ď u j e m:
1. V dobe od 25.01.2021 do 07.02.2021 povinné čerpanie dovolenky za rok 2020 všetkým zamestnancom TUKE
podľa § 250b ods. 4 ZP.
2. V prípade, ak sa zamestnanec dobrovoľne rozhodne čerpať dovolenku na zotavenie za rok 2021, hoci mu na
ňu ešte nevznikol nárok, riadi sa ustanovením § 113 ZP a § 117 ZP, t. j. na zadnú stranu dovolenkového lístka
vypíše čestné prehlásenie o tom, že v prípade, ak nesplní podmienky na dovolenku na rok 2021 (výkon práce
aspoň 60 dní v kalendárnom roku) súhlasí s tým, že vráti vyplatenú náhradu mzdy za dovolenku, za ktorú mu
nevznikol nárok.
3. Zamestnancom, ktorí už dovolenku na zotavenie za rok 2020 vyčerpali, dovolenku za rok 2021 nebudú
dobrovoľne čerpať a druh ich práce to umožňuje, vykonávať prácu z domácnosti podľa § 250b ods. 2 písm. a)
ZP (označovanú aj ako „home office“) za týchto podmienok:
a) zdržiavajú sa na mieste, ktoré si dohodli s vedúcim zamestnancom,
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b) vykonávajú prácu, ktorá im vyplýva z pracovnej náplne a ktorá im môže byť prideľovaná aj e-mailom,
alebo telefonicky,
c) sú k dispozícii zamestnávateľovi prostredníctvom e-mailovej a telefonickej komunikácie,
d) v prípade nevyhnutnej potreby zamestnávateľa sú povinní dostaviť sa na pracovisko,
e) na požiadanie vedúceho zamestnanca sú povinní predložiť „Snímku pracovných činností“ podľa vzoru
uvedeného v Príkaze rektora č. 24/2020.
Počas vykonávania práce z domácnosti patrí zamestnancom funkčný plat.
4. Zamestnancom, u ktorých druh práce neumožňuje vykonávať prácu z domácnosti a:
a) ktorí nebudú vykonávať práce v rámci služieb na pracovisku podľa časti 1. čl. III. bodu 1. a 4. tohto príkazu
a
b) ktorí už nedisponujú potrebným počtom dní dovolenky na zotavenie za rok 2020,
c) ktorí nebudú čerpať dovolenku na zotavenie za rok 2021,
poskytovanie náhrady mzdy v sume 80 % ich priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej
mzdy, nakoľko z dôvodov obmedzenia činnosti TUKE ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa
podľa § 250b ods. 6 ZP.
III.
U k l a d á m:
1. Dekanom fakúlt, vedúcim pracovísk a katedier s celoškolskou pôsobnosťou, riaditeľovi ŠDaJ, vedúcim OJ
na Rektoráte TUKE určiť minimálny počet nepedagogických a nevýskumných/neumeleckých zamestnancov
(ďalej len „THZ a R“) na jednotlivých pracoviskách tak, aby bol zabezpečený nevyhnutný chod pracoviska za
dodržania všetkých hygienických a bezpečnostných opatrení (tzv. „služba na pracovisku“) a za podmienok
uvedených v časti 2. čl. III. bodu 1. a čl. IV. bodu 1.
Zodpovedný: vedúci podľa textu
Termín: najneskôr do 26.01.2021
2. THZ a R, ktorí budú vykonávať službu na pracovisku, evidovať svoj príchod a odchod elektronicky, resp.
zapísať sa do dochádzkových kníh. Počas vykonávania práce patrí zamestnancom funkčný plat.
Zodpovedný: vedúci podľa textu
Termín:
do 07.02.2021
3. Vyhotoviť zamestnancom THZ a R, ktorí budú vykonávať službu na pracovisku, potvrdenie o nutnosti výkonu
práce na pracovisku (vzor v prílohe príkazu rektora č. 01/2021), za účelom preukázania výnimky zo zákazu
vychádzania podľa platného uznesenia Vlády SR č. 30 zo dňa 17.01.2021.
Zodpovedný:
za fakulty: dekan, ním poverení vedúci
zamestnanci
za ŠDaJ – riaditeľ ŠDaJ, ním poverení
vedúci zamestnanci
za Rektorát: kvestor, ním poverení
vedúci zamestnanci
Termín: podľa rozpisu služieb
do 07.02.2021
4. Vedúcemu Odboru hospodárskej správy a energetiky Rektorátu TUKE zabezpečiť núdzovú prevádzku
objektov univerzity vrátane zimnej údržby.
Zodpovedný: vedúci OHSE R TUKE
Termín:
do 07.02.2021
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5. Počas obmedzeného pracovného režimu zabezpečiť povinnú evidenciu cudzích osôb, ktoré vstupujú
do budov TUKE.
Zodpovedný: vedúci OHSE R TUKE
Termín: ihneď a stály
6. Ak sa zamestnanci, ktorí majú pracovať podľa rozpisu služieb, nedostavia do zamestnania bez riadneho
ospravedlnenia a doloženia príslušného dokladu, bude to považované za porušenie pracovnej disciplíny.
IV.
Zabezpečenie výučby, výskumnej a umeleckej činnosti
1. Vzdelávanie na TUKE prebieha ďalej dištančnou metódou.
2. Vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci vykonávajú prácu v režime uvedenom v časti 1. čl. II.
tohto príkazu rektora.
3. Dekani fakúlt, vedúci pracovísk a katedier s celoškolskou pôsobnosťou môžu určiť konkrétnym
pedagogickým, výskumným a umeleckým pracovníkom výkon práce na pracovisku za účelom zabezpečenia
nevyhnutných prác a kontinuity riešení vedecko-výskumných úloh a projektov za podmienok uvedených
v časti 1. čl. III. bodu 1. až 3. tohto príkazu a za podmienok uvedených v časti 2. čl. III. bodu 1. a čl. IV. bodu 1.
tohto príkazu.
V.
Stravovanie
1. Nárok na zabezpečenie stravovania má každý zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu
viac ako štyri hodiny. Nárok na zabezpečenie stravovania má aj zamestnanec, ktorý vykonáva prácu
z domácnosti podľa § 250b ods. 2 ZP. Zamestnávateľ prostredníctvom ŠDaJ, pri dodržaní hygienických
a protiepidemiologických opatrení, poskytuje stravu na základe objednávky prostredníctvom
http://jedalen.tuke.sk/.
2. Zabezpečenie stravovania zamestnanca, ktorý vykonáva prácu z domácnosti a z vážnych dôvodov si nemôže
objednať a prevziať stravu v ŠDaJ od 01.01.2021, bude predmetom kolektívneho vyjednávania súvisiaceho
s uzatvorením Kolektívnej zmluvy na rok 2021.
3. Zamestnancom, ktorí nepracujú z dôvodov prekážok v práci na strane zamestnávateľa podľa § 250b ods. 6 ZP
nárok na zabezpečenie stravovania nevzniká.

ČASŤ 2.
Testovanie – Obmedzenie pohybu od 27.01.2021 do 07.02.2021
I.
Všeobecné ustanovenia
1. Vláda Slovenskej republiky podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov uznesením č. 30
zo dňa 17. januára 2021, ktoré bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 8/2021 Z. z.
podľa bodu B.1. obmedzila na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od
27. januára 2021 do 07. februára 2021 s tým, že v období od 18.01.2021 do 26.01.2021 sa na území celej
Slovenskej republiky vykonáva dobrovoľné skríningové testovanie.
2. Výsledky skríningového testovania budú mať od 03.02.2021 za následok rozdelenie územných obvodov
okresov v Slovenskej republike a to na:
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a) 36 okresov, v ktorých bude na základe vykonaného testovania od 18.01.2021 do 26.01.2021 menšia
miera pozitivity ako v ostatných okresoch a
b) ostatné, kde miera pozitivity bude vyššia.
II.
Odporúčanie
1. Vedenie Technickej univerzity v Košiciach odporúča svojim zamestnancom absolvovať skríningové testovanie
v dobe od 18.01.2021 do 26.01.2021.
III.
Výkon práce v dobe od 27.01.2021 do 02.02.2021
1. V prípade, že zamestnanec TUKE vykonáva prácu na pracovisku podľa časti 1. čl. III. bodu 1. až 3. a čl. IV.
bodu 3. tohto príkazu, podľa bodu B1. bodu 1. uznesenia Vlády SR č. 30 zo dňa 17. januára 2021, môže
vykonávať prácu na pracovisku, ak sa preukáže:
a) negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaného od
18.01.2021, alebo
b) ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace,
alebo
c) ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania
uplynulo aspoň 14 dní.
IV.
Výkon práce v dobe od 03.02.2021 do 07.02.2021
1. V prípade, že v dobe od 03.02.2021 do 07.02.2021 bude miera pozitivity v okrese Košice a Prešov (teda miest
výkonu práce zamestnancov TUKE) vyššia a okres Košice a Prešov nebudú zaradené medzi 36 okresov
s menšou mierou pozitivity, ustanovenia časti 2. článku III. platí aj v období od 03.02.2021 do 07.02.2021
a to tak, že zamestnanec TUKE môže vykonávať prácu na pracovisku, ak sa preukáže:
a) negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaného od
27.01.2021, alebo
b) ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace,
alebo
c) ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania
uplynulo aspoň 14 dní.
2. V prípade, že v dobe od 03.02.2021 do 07.02.2021 bude miera pozitivity v okrese Košice a Prešov (teda miest
výkonu práce zamestnancov TUKE) nižšia a okres Košice a Prešov budú zaradené medzi 36 okresov s menšou
mierou pozitivity, platia ustanovenia časti B2. bodu 1. uznesenia Vlády SR č. 30 zo dňa 17. januára 2021, t. j.
zamestnanci sa pri nástupe do práce nemusia preukazovať žiadnymi dokladmi uvedenými v predchádzajúcom
článku.
3. Ustanovenia tohto článku platia pre zamestnancov TUKE s miestom výkonu práce v okrese Košice a okrese
Prešov aj samostatne.

ČASŤ 3.
Osobitné a záverečné ustanovenia
I.
Osobitné ustanovenia
1. Žiadam všetkých zamestnancov TUKE o dôsledné dodržiavanie všetkých epidemiologických opatrení.
2. Zamestnancom, ktorým vznikne povinnosť karantény alebo izolácie, sú povinní túto skutočnosť oznámiť
priamemu nadradenému vedúcemu zamestnancovi, príslušnému personálnemu útvaru a Referátu BOZPaPO
Rektorátu TUKE.
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II.
Záverečné ustanovenia
1. Všetci zamestnanci TUKE sú povinní oboznámiť sa s týmto príkazom rektora a dodržiavať jeho ustanovenia.
2. Tento príkaz rektora bude zverejnený na webovom sídle TUKE, ako aj v časti „Legislatíva TUKE“.
3. Uznesením Vlády SR č. 30 zo dňa 17.01.2021 Vláda SR odporučila hlavnému hygienikovi SR vydať vyhlášku,
ktorou bude uložená povinnosť zamestnávateľom prijať hygienické opatrenia na pracoviskách a to zákazom
vstupu zamestnancov alebo iných osôb na pracoviská alebo do iných priestorov zamestnávateľa, ak sa
nepreukážu negatívnym testom, resp. ďalšou výnimkou.
4. V prípade vydania uvedeného predpisu, poverujem vedúcich zamestnancov TUKE kontrolovať potvrdenia,
resp. certifikáty o negatívnom výsledku testu u svojich podriadených zamestnancov.
5. Kontrolou dodržiavania tohto príkazu zároveň poverujem aj zamestnancov Referátu BOZPaPO Rektorátu
TUKE.
6. Všetci zamestnanci TUKE sú povinní sledovať a dodržiavať aktuálne vydané uznesenia a ďalšie opatrenia
Vlády SR, príslušných ministerstiev, Úradu verejného zdravotníctva SR a iných orgánov v oblasti boja
s koronavírusom.
7. Tento príkaz nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosť dňom 25.01.2021.
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