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PRÍKAZ REKTORA č. 06/2021
UVOĽNENIE OPATRENÍ SÚVISIACICH S RIZIKOM OCHORENIA COVID-19
SPÔSOBENÉHO KORONAVÍRUSOM
Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky a v okolitých krajinách, postupné
uvoľňovanie opatrení proti šíreniu COVID-19 na základe uznesenia Vlády SR č. 214 zo dňa 22.04.2021, ktoré bolo
publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 142/2021 Z. z., vyhlášok Úradu verejného
zdravotníctva SR, 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“):
I.
z r u š u j e m dňom 25.04.2021:
1. Príkaz rektora č. PR/TUKE/15/20 O zabezpečovaní vzdelávacieho procesu, ubytovaní v ŠDaJ TUKE a stravovaní
v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom – II. vlna – v celom rozsahu.
2. Príkaz rektora č. PR/TUKE/16/20 O zabezpečovaní vzdelávacieho procesu, ubytovaní v ŠDaJ TUKE a stravovaní
v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom – II. vlna – 2. časť – v celom rozsahu.
3. Príkaz rektora č. PR/TUKE/19/20 O opatreniach súvisiacich s rizikom ochorenia COVID-19 spôsobeného
koronavírusom – Testovanie – v celom rozsahu.
4. Príkaz rektora č. PR/TUKE/20/20 O opatreniach súvisiacich s rizikom ochorenia COVID-19 spôsobeného
koronavírusom – Testovanie – časť 2. – v celom rozsahu.
5. Príkaz rektora č. PR/TUKE/21/20 O opatreniach súvisiacich s rizikom ochorenia COVID-19 spôsobeného
koronavírusom – Testovanie – časť 3. – v celom rozsahu.
6. Príkaz rektora č. PR/TUKE/22/20 O opatreniach súvisiacich s rizikom ochorenia COVID-19 spôsobeného
koronavírusom – Testovanie – časť 4. – v celom rozsahu.
7. Príkaz rektora č. PR/TUKE/24/20 Opatrenia súvisiace s výkonom práce na Technickej univerzite v Košiciach
v dobe od 21.12.2020 do 08.01.2021 – v celom rozsahu.
8. Príkaz rektora č. PR/TUKE/01/21 Opatrenia súvisiace s výkonom práce na Technickej univerzite v Košiciach
v dobe od 09.01.2021 do 24.01.2021 – predĺženie obmedzeného pracovného režimu – v celom rozsahu.
9. Príkaz rektora č. PR/TUKE/02/21 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 – v celom
rozsahu.
10.Príkaz rektora č. PR/TUKE/04/21 Opatrenia súvisiace s výkonom práce na Technickej univerzite v Košiciach
v dobe od 08.02.2021 do odvolania – predĺženie obmedzeného pracovného režimu – v celom rozsahu.
11.Príkaz rektora č. PR/TUKE/05/21 Opatrenia súvisiace so zabezpečením výučby na Technickej univerzite
v Košiciach – v celom rozsahu.
II.
u k l a d á m všetkým študentom a zamestnancom TUKE povinnosť:
1. Naďalej dodržiavať všetky hygienické a protiepidemiologické opatrenia a usmernenia, ktoré sú pravidelne
aktualizované Vládou Slovenskej republiky a Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ktoré
súvisia s ochrannými a bezpečnostnými opatreniami na pracovisku v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19.
2. Sledovať a dodržiavať aktuálne uznesenia Vlády Slovenskej republiky, odporúčania Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky a opatrenia a usmernenia/vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky v záležitostiach týkajúcich sa:
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podmienok výkonu práce,
ubytovania a stravovania študentov a zamestnancov,
činností súvisiacich so vzdelávaním, vedou a výskumom,
prevádzky športovísk, rekreačných zariadení a krátkodobých nájmov,
zahraničných pracovných ciest,
prijímania študentov a pracovníkov zo zahraničia,
organizovania hromadných podujatí na akademickej pôde TUKE.
III.
Zabezpečenie výučby, výskumnej a umeleckej činnosti

1. Vzdelávanie na TUKE bude do konca akademického roku 2020/2021 prebiehať dištančnou metódou.
2. Skúšobné obdobie, štátne záverečné skúšky budú prebiehať dištančne podľa harmonogramu štúdia
zverejneného na webovom sídle TUKE v časti Štúdium.
3. Vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci vykonávajú naďalej prácu z domácnosti podľa § 250b
ods. 2 písm. a) zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) za týchto
podmienok:
a) zdržiavajú sa na mieste, ktoré si dohodli s vedúcim zamestnancom,
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 potreby zamestnávateľa sú povinní dostaviť sa na pracovisko,
e) na požiadanie vedúceho zamestnanca sú povinní predložiť „Snímku pracovných činností“ podľa vzoru
v prílohe č. 1.
Počas vykonávania práce z domácnosti patrí zamestnancom funkčný plat.
4. 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 čl. IV. bode 1. tohto príkazu.
IV.
Zabezpečenie hospodárskeho a správneho chodu univerzity
1. Dekani fakúlt, vedúci pracovísk a katedier s celoškolskou pôsobnosťou, riaditeľ ŠDaJ, vedúci OJ na Rektoráte
TUKE sú povinní zabezpečiť prácu nepedagogických a nevýskumných/neumeleckých zamestnancov (ďalej len
„THZ“) na jednotlivých pracoviskách tak, aby boli dodržané všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia
(1 zamestnanec na 15 m2, t. j. v prípade, že v 1 miestnosti vykonáva prácu viac zamestnancov a nie je možné
dodržať primerané odstupy, zabezpečiť ich striedavý výkon práce na pracovisku). THZ, ktorí budú vykonávať
prácu na pracovisku, dodržujú Pracovný poriadok TUKE.
Zodpovední: vedúci podľa textu
2. THZ môžu so súhlasom dekana, vedúcich pracovísk a katedier s celoškolskou pôsobnosťou, riaditeľa ŠDaJ
a kvestora TUKE vykonávať naďalej prácu z domácnosti podľa § 250b ods. 2 písm. a) zák. č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) za týchto podmienok:
a) zdržiavajú sa na mieste, ktoré si dohodli s vedúcim zamestnancom,
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 potreby zamestnávateľa sú povinní dostaviť sa na pracovisko,
e) na požiadanie vedúceho zamestnanca sú povinní predložiť „Snímku pracovných činností“ podľa vzoru
v prílohe č. 1.
Počas vykonávania práce z domácnosti patrí zamestnancom funkčný plat.
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3. Zamestnanci robotníckych kategórií a zamestnanci študentských jedální, vykonávajú prácu na jednotlivých
pracoviskách tak, aby boli dodržané všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia (1 zamestnanec na 15 m2,
t. j. v prípade, že v 1 miestnosti vykonáva prácu viac zamestnancov a nie je možné dodržať primerané
odstupy, zabezpečiť ich striedavý výkon práce na pracovisku, uvedené sa nevzťahuje na prácu v exteriéri).
Vedúci zamestnanci sú povinní zabezpečiť harmonogram ich príchodu na pracovisko tak, aby tieto
podmienky boli zabezpečené aj pri príchode zamestnancov na pracovisko (napr. pri prezliekaní na výkon
práce). Zamestnanci, ktorí budú vykonávať prácu na pracovisku, dodržujú Pracovný poriadok TUKE.
4. Vedúci Odboru hospodárskej správy a energetiky Rektorátu TUKE zabezpečí prevádzku objektov univerzity
a dostatok hygienických potrieb.
Zodpovedný: vedúci OHSE R TUKE
Termín:
stály
5. Prevádzka UVZ Herľany a krátkodobé nájmy týkajúce sa ubytovania v ŠDaJ sa riadia § 2 ods. 8 vyhlášky Úradu
verejného zdravotníctva SR č. 186/2021 V. v., ktorý upravuje podmienky prevádzkovania hotelových
a podobných ubytovacích služieb, turistických a ostatných krátkodobých ubytovacích služieb. V prípade
ich aktualizácie/zmeny/doplnenia sa uvedené pracoviská riadia stále aktuálnymi podmienkami.
V.
Stravovanie
1. Nárok na poskytnutie stravy má každý zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako
štyri hodiny. Nárok na poskytnutie stravy má aj zamestnanec, ktorý vykonáva prácu z domácnosti podľa
§ 250b ods. 2 ZP.
2. Podľa čl. 22 ods. 2 Kolektívnej zmluvy TUKE na rok 2021 poskytovanie stravy za obdobie od 01.01.2021
u zamestnancov, ktorí vykonávali prácu z domácnosti, bude riešené poskytnutím interných stravných lístkov
za uvedené obdobie, pokiaľ tieto stravné dotácie zamestnanci nevyužili. Tieto stravné lístky bude možné
uplatniť v stravovacích zariadeniach a bufetoch TUKE do konca roka 2021.
3. Poskytovanie stravy v súčasnosti prebieha formou vydávania balenej stravy, čo v prípade
uvoľnenia/ukončenia núdzového stavu bude zmenené/riešené v súlade s platnými vyhláškami Úradu
verejného zdravotníctva SR.
VI.
Ubytovanie
1. Študentské domovy v rámci ubytovania študentov TUKE, po dohode so študentom:
a) pokračujú v dočasnom opustení ubytovacích priestorov za úhradu, alebo
b) v prípadoch hodných osobitného zreteľa (výnimočne) po už udelenom súhlase riaditeľa ŠDaJ pokračujú
v ubytovaní, resp. môžu požiadať o udelenie výnimky na ubytovanie.
Rozhodnutie o výške zľavy a spôsobe jej uplatnenia za dočasné opustenie ubytovacích priestorov (písm.
b/ tohto bodu), ktoré bolo doručené študentom, ostáva v platnosti.
2. Všetky aktuálne informácie týkajúce sa ubytovania študentov budú zverejňované aj naďalej na webovom
sídle ŠDaJ.
VII.
Hromadné podujatia
1. Podľa § 4 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 186/2021 V. v. platí zákaz všetkých
hromadných podujatí športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad 6 osôb s výnimkami
uvedenými v § 4 ods. 2 cit. vyhlášky.
2. Zahraničné pracovné cesty ostávajú zrušené naďalej do odvolania.
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VIII.
Monitorovanie stavu epidemiologickej situácie
1. Naďalej platí povinnosť fakúlt, pracovísk s celoškolskou pôsobnosťou, ŠDaJ, odborov, oddelení a referátov
Rektorátu TUKE monitorovať stav epidemiologickej situácie na pracoviskách podľa pokynov MŠVVaŠ SR
na formulároch a v termínoch ním určených.
2. Vyplnené formuláre uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku doručiť:
a) fakulty - prodekani pre vzdelávanie príslušnej fakulty na Úsek vzdelávania TUKE,
b) vedúci katedier a pracovísk s celoškolskou pôsobnosťou, riaditeľ ŠDaJ a vedúci odborov, oddelení
a referátov Rektorátu TUKE na Referát BOZPaPO Rektorátu TUKE.
3. Celkovú sumarizáciu potrebných údajov nachádzajúcich sa v zozbieraných formulároch a ich zaslanie
na MŠVVaŠ SR vykoná za TUKE Úsek vzdelávania.
4. V prípade potvrdenej nákazy, príznakov alebo možného kontaktu s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19
je potrebné, aby:
a) Zamestnanec okamžite informoval svojho priameho nadriadeného, ktorý postúpi informáciu Referátu
BOZPaPO - Rektorát TUKE (juraj.anna@tuke.sk; +421 910 171 004).
b) Študent okamžite informoval vyučujúceho (v prípade zisteného podozrenia počas vyučovacieho procesu)
alebo študijné oddelenie fakulty (v prípade zistenia podozrenia mimo vyučovacieho procesu). Fakulta
postúpi informáciu na Referát BOZPaPO - Rektorát TUKE (juraj.anna@tuke.sk; +421 910 171 004).
5. Zamestnanci a študenti postupujú ďalej podľa usmernení na webovej stránke: korona.gov.sk.
IX.
Osobitné ustanovenia
1. Podľa § 2 ods. 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 187/2021 V. v. je zamestnávateľ/TUKE
prostredníctvom svojich vedúcich zamestnancov oprávnený vyžadovať od zamestnancov TUKE, ktorí
vykonávajú prácu na pracovisku, predložiť k nahliadnutiu potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu,
alebo potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu nie starší ako 14 dní (okresy Košice, Prešov –
v súčasnosti v II. stupni varovania), resp. iný doklad osvedčujúci výnimku zo zákazu vstupu.
2. Zamestnanci TUKE si pri práci v interiéri prekrývajú horné dýchacie cesty respirátorom, s výnimkou
zamestnancov študentských jedální a UVZ Herľany, ktorí pracujú pri zhotovovaní stravy a sú vystavení záťaži
teplom. Uvedení zamestnanci si môžu prekrývať horné dýchacie cesty rúškom, šálom alebo šatkou.
3. Zamestnanci TUKE si pri práci v exteriéri chránia horné dýchacie cesty rúškom, šálom alebo šatkou.
X.
Záverečné ustanovenia
1. Všetci zamestnanci a študenti 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“ a Štúdium“.
3. Platnosť jednotlivých ustanovení tohto Príkazu rektora bude v prípade potreby prehodnotená po ukončení
núdzového stavu, ktorý momentálne platí do 28.04.2021, resp. po vydaní ďalších opatrení súvisiacich
s uvoľňovaním opatrení Vlády SR a platným COVID automatom.
4. Tento príkaz nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosť dňom 26.04.2021.

