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PRÍKAZ REKTORA č. 2/2022 
 

OPATRENIA SÚVISIACE S VÝKONOM PRÁCE NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH 
V DOBE OD 10.02.2022 DO ODVOLANIA  

 

I. 
Úvodné ustanovenie 

 Na základe aktuálnych vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“), odporúčania 
Vedenia a 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. 
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“)  

určujem: 

I. 
Pracovný režim  

1. Na TUKE naďalej platí riadny pracovný režim, t. j. výkon práce na pracovisku. 

2. V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie na pracovisku umožňujem zamestnancom vykonávať prácu 
z domácnosti zamestnanca podľa § 250b ods. 2 ZP (home office) takto: 

a) v prípade fakúlt – na návrh priamo nadriadeného vedúceho pracoviska – so súhlasom dekana fakulty, 

b) v prípade pracovísk s celoškolskou pôsobnosťou, útvarov prorektorov a útvarov riadených rektorom –  na 
návrh vedúcich týchto pracovísk – so súhlasom rektora TUKE a príslušného prorektora TUKE,  

c) v prípade pracovísk rektorátu – na návrh priamo nadriadeného vedúceho – so súhlasom kvestora TUKE, 

všetko tak, aby bol zabezpečený nevyhnutný chod príslušného pracoviska. 

3. Podľa aktuálnej epidemiologickej situácie na pracoviskách TUKE a s ohľadom na zabezpečenie chodu 
pracoviska, odporúčam prednostné čerpanie zostatkov dovolenky na zotavenie za rok 2021. 

4. Prípadný povolený výkon práce z domácnosti zamestnanca (home office) podľa bodu 2. tohto článku, 
vykonáva zamestnanec za dodržania nasledovných podmienok: 

a) zdržiava sa na mieste, ktoré si dohodol s vedúcim zamestnancom, 

b) vykonáva prácu, ktorá mu vyplýva z pracovnej náplne a ktorá mu môže byť prideľovaná aj e-mailom, alebo 
telefonicky,  

c) je k dispozícii zamestnávateľovi prostredníctvom e-mailovej a telefonickej komunikácie, 

d) v prípade nevyhnutnej potreby zamestnávateľa je povinný dostaviť sa na pracovisko, 

e) na požiadanie vedúceho zamestnanca je povinný predložiť „Snímku pracovných činností“ podľa vzoru 
uvedeného v Prílohe č. 1. 

Počas vykonávania práce z domácnosti patrí zamestnancom funkčný plat. 

5. V prípade zamestnancov, ktorí by v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie na pracovisku: 

a) nemohli riadne vykonávať prácu na pracovisku, 

b) u ktorých druh práce neumožňuje vykonávať prácu z domácnosti,  

c) ktorí nebudú vykonávať práce v rámci služieb na pracovisku podľa článku II. tohto príkazu,  

bude poskytovaná 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. 8 ZP. 

6. V osobitných prípadoch (na návrh vedúceho pracoviska a po súhlase rektora TUKE), po dohode so ZO OZ 
PŠaV TUKE môže byť zamestnancom podľa predchádzajúceho bodu (t. j. zamestnancom, ktorým druh práce 
neumožňuje výkon práce z domácnosti) poskytovaná náhrada mzdy vo výške 60 % priemerného zárobku.  
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II. 
V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie na pracovisku 

u k l a d á m: 

1. Dekanom fakúlt, vedúcim pracovísk 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“). 

Zodpovedný: vedúci podľa textu 
Termín: podľa potreby 

2. Zamestnanci, 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: podľa potreby 

3. 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. 

III. 
Zabezpečenie výučby, výskumnej a umeleckej činnosti 

1. Forma a metódy výučby študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského vzdelávania na TUKE je 
v kompetencii dekanov fakúlt. 

IV. 
Stravovanie 

1. Stravovanie zabezpečujú Študentské domovy a jedálne TUKE podľa platných vyhlášok ÚVZ SR. 

V. 
Ubytovanie 

1. Ubytovanie študentov a platby s tým súvisiace sa zo strany ŠDaJ TUKE poskytujú v štandardnom režime. 

2. Prípadné ďalšie informácie súvisiace s ubytovaním študentov v ŠD TUKE v Košiciach a Prešove budú 
aktualizované na webovom sídle ŠDaJ TUKE. 

3. Pre ubytovanie v Učebno-výcvikovom zariadení v Herľanoch TUKE platia ustanovenia aktuálnej vyhlášky 
ÚVZ SR. 

VI. 
Univerzitná knižnica 

1. Pre činnosť Univerzitnej knižnice TUKE platia ustanovenia aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR. 

VII. 
Osobitné ustanovenia 

1. Všetci zamestnanci a študenti  TUKE sú povinní  dôsledne dodržiavať všetky epidemiologické opatrenia. 

2. TUKE poskytne všetkým zamestnancom TUKE na báze dobrovoľnosti bezplatné samotestovanie v priestoroch 
Kongresového centra na prízemí budovy Letná 1/9 (hlavná budova, vedľa podateľne) každý pondelok v čase 
od 08:00 h do 11:00 h pod dohľadom autorizovaných osôb. Toto dobrovoľné samotestovanie bude prebiehať 
do jeho odvolania, najdlhšie však do 28.02.2022. 

3. Zamestnancom, ktorým vznikne povinnosť karantény alebo izolácie, sú povinní túto skutočnosť oznámiť 
priamemu nadriadenému vedúcemu zamestnancovi, príslušnému personálnemu útvaru a Referátu BOZPaPO 
Rektorátu TUKE. 
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4. Hromadné podujatia v závislosti od ich typu (nízko rizikové, stredne rizikové a vysoko rizikové) sa riadia 
„Návrhom opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)“ a aktuálnou vyhláškou ÚVZ SR (v súčasnosti 6/2022 
V. v. doplnená vyhláškou 11/2022 V. v.) 

VIII. 
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“ a „Štúdium“. 

3. Všetci  zamestnanci TUKE sú povinní sledovať a dodržiavať aktuálne vydané uznesenia a ďalšie opatrenia 
Vlády SR, príslušných ministerstiev, vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a iných orgánov v oblasti boja 
s koronavírusom. 

4. Dňom 09.02.2022 ruším: 

a) Príkaz rektora č. PR/TUKE/15/21 „Opatrenia súvisiace s výkonom práce na Technickej univerzite 
v Košiciach v dobe od 29.11.2021 do odvolania – obmedzenie pracovného režimu“ 

b) Metodický pokyn kvestora č. MPK/TUKE/01/21 „Opatrenia na realizáciu Príkazu rektora č. 15/2021 
a opatrenia súvisiace so samotestovaním  zamestnancov TUKE do 31.12.2021“ 

c) Príkaz rektora č. PR/TUKE/01/22 „Opatrenia súvisiace s výkonom práce na Technickej univerzite 
v Košiciach v dobe od 19.01.2022 do odvolania“, 

vrátane ich zmien a doplnení. 

5. Tento príkaz rektora nadobúda platnosť a účinnosť dňom 10.02.2022. 


