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PRÍKAZ REKTORA č. 04/2020
K ZNÍŽENIU RIZIKA NÁKAZY KORONAVÍRUSOM COVID-19
I.
Rektor Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“) vydáva 2. časť príkazu rektora, ktorý nadväzuje na
Príkaz rektora č. 03/2020:
Na základe stanoviska Krízového štábu TUKE

prikazujem
v čase od 9. marca 2020 od 12.30 h do 21. marca 2020
v záujme predchádzania vzniku šírenia prenosných ochorení na TUKE:
1. prerušiť na dva týždne prezenčnú výučbu. Pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia,
dištančnou alebo inou vhodnou metódou. Podrobnosti stanovia prorektor pre vzdelávanie, dekanka a dekani
fakúlt, vedúci celouniverzitných pracovísk a nimi poverené osoby.
Zodpovední: prorektor pre vzdelávanie, dekani fakúlt a vedúci celouniverzitných pracovísk TUKE
2. zabezpečiť:
a) hromadné čerpanie dovolenky v zmysle § 111 ods. 2 zákona č 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) alebo
b) poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno v zmysle § 141 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce alebo
c) dohodnúť so zamestnancami prácu doma v zmysle § 52 ods. 5 Zákonníka práce, a to na všetkých
fakultách a organizačných jednotkách TUKE.
Tento príkaz sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku,
prípadne na iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb
zodpovedných za plnenie tohto príkazu.
Zodpovední: kvestor, dekani fakúlt a vedúci organizačných jednotiek TUKE
3. zrušiť všetky zasadnutia samosprávnych akademických orgánov a všetky hromadné podujatia v priestoroch
TUKE. Ďalej odporúčam zvážiť účasť zamestnancov a študentov na hromadných podujatiach mimo univerzity.
Zodpovední: kvestor, predseda Akademického senátu TUKE, dekani fakúlt a vedúci organizačných jednotiek
TUKE
4. zrušiť všetky domáce a zahraničné služobné cesty zamestnancov do odvolania.
Zodpovední: kvestor, predseda Akademického senátu TUKE, dekani fakúlt a vedúci organizačných jednotiek
TUKE
Zároveň rektor dôrazne odporúča slovenským študentom bývajúcim na internátoch, aby počas prerušenia
prezenčnej výučby odišli domov.
Zahraničným študentom bývajúcim na internátoch odporúča, aby počas prerušenia prezenčnej výučby ostali na
internátoch.
Upozorňujem, že v prípade výskytu nákazy na internátoch sa ubytovaní musia podvoliť karanténnemu režimu.

II.
Záverečné ustanovenia
Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom 09.03.2020.

