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PRÍKAZ REKTORA  č. 24/2020 
 

OPATRENIA SÚVISIACE S VÝKONOM PRÁCE NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH 
V DOBE OD 21.12.2020 DO 08.01.2021 

 
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. 
 Na základe vyhlásení Úradu vlády SR, Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR,  rozhodnutia 
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 a zák. č. 311/2001 
Z. z. Zákonníkom práce v znení neskorších predpisov, 

 
s t a n o v u j e m 

s účinnosťou od 21.12.2020 do 08.01.2021 
obmedzený pracovný režim na Technickej univerzite v Košiciach 

 
II. 

Spoločné ustanovenia 
 

1. Všetci zamestnanci TUKE prednostne čerpajú v období od 21.12.2020 do 08.01.2021 dovolenku na zotavenie 
za rok 2020 takto: 
a) od 21.12.2020 do 31.12.2020 v súlade s Príkazom rektora č. 13/2020 „Čerpanie dovolenky v roku 2020 

na Technickej univerzite v Košiciach“ a platným plánom dovoleniek na rok 2020,  
b) od 01.01.2021 do 08.01.2021 v súlade s § 250b ods. 4 ZP povinné čerpanie zostatku dovolenky za rok 

2020. 
 

2. V prípade, že zamestnanec dovolenku za rok 2020 už vyčerpal, po dohode s priamym nadriadeným vedúcim 
zamestnancom, vykonáva 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) 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 

v prílohe č. 1. 
Počas vykonávania práce z domácnosti patrí zamestnancovi funkčný plat. 

 
III. 

Zabezpečenie výučby, výskumnej a umeleckej činnosti 
 

1. Vzdelávanie  na TUKE  bude naďalej prebiehať formou samoštúdia, dištančnou alebo inou vhodnou metódou.  
2. Vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci vykonávajú prácu v režime uvedenom v 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 čl. IV. bod 1. tohto príkazu. 
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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 v prípade potreby povinní určiť minimálny počet nepedagogických a nevýskumných/neumeleckých 
zamestnancov (ďalej len „THZ a R“) na jednotlivých pracoviskách tak, aby bol zabezpečený chod pracoviska 
v súvislosti s ukončením kalendárneho roka za dodržania všetkých hygienických a bezpečnostných opatrení 
(tzv. „služba na pracovisku“). THZ a R, ktorí budú vykonávať službu na pracovisku, evidujú svoj príchod 
a odchod elektronicky, resp. sa zapisujú do dochádzkových kníh. Počas vykonávania práce patrí 
zamestnancom funkčný plat. 

Zodpovedný: vedúci podľa textu 
Termín: do 08.01.2021 
 

2. THZ a R, u ktorých to druh práce umožňuje, vykonávajú prácu v režime uvedenom v čl. II. tohto príkazu 
rektora. 

 
3. THZ a R, u ktorých druh práce neumožňuje vykonávať prácu z domácnosti a: 

a) ktorí nebudú vykonávať práce v rámci služieb na pracovisku podľa bodu 1. a bodu 4. tohto článku a 
b) ktorí už nedisponujú potrebným počtom dní dovolenky na zotavenie,  
bude zamestnávateľ poskytovať náhradu 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. 

 
4. Vedúci Odboru hospodárskej správy a energetiky Rektorátu TUKE zabezpečí núdzovú prevádzku objektov 

univerzity vrátane zimnej údržby. 
Zodpovedný: vedúci OHSE R TUKE 
Termín: do 08.01.2021 
 

5. 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. 
 

6. Ak sa zamestnanci, ktorí nemajú pracovať podľa rozpisu služieb, dostavia svojvoľne do zamestnania bez 
súhlasu svojho priameho nadriadeného, nepovažuje zamestnávateľ toto konanie zamestnanca za výkon 
práce a nepatrí mu funkčný plat.   

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. Zamestnancom, ktorí nepracujú z dôvodov prekážok v práci na strane zamestnávateľa podľa § 250b ods. 6 ZP 
nárok na stravu nevzniká. 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť od 21.12.2020. 


