
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

          Košice dňa 29. 4. 2020 

          Č. j.: 147/R/2020-R/007 

 

 

PRÍKAZ REKTORKY č. 7/2020 

 

V nadväznosti na opatrenia vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR a v záujme 

predchádzania šíreniu ochorenia COVID – 19 

 

p r i k a z u j e m 

v termíne od 1. 5. 2020 do odvolania 

 

I. Vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom: 

 

1. Vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom určujem prácu z domu na základe 

mimoriadnych okolností, ktorými sú preventívne opatrenia zamestnávateľa proti šíreniu 

COVID-19. 

2. Vysokoškolskí učitelia a výskumní zamestnanci vykonávajúci prácu z domu sú povinní 

zdržiavať sa v mieste bydliska. Zamestnávateľ je oprávnený zamestnancov skontrolovať. 

V prípade porušenia sa bude jednať o porušenie pracovnej disciplíny s finančným postihom.  

3. Vysokoškolskí učitelia a výskumní zamestnanci vykonávajúci prácu z domu musia byť 

zamestnávateľovi k dispozícii prostredníctvom telefonickej komunikácie a musia byť 

pripravení, v prípade nevyhnutnej potreby, dostaviť sa do dvoch hodín na pracovisko. 

4. Vysokoškolskí učitelia a výskumní zamestnanci môžu vykonávať nevyhnutné pedagogické 

aktivity (napr. zabezpečenie štátnych skúšok) a vedecko-výskumné aktivity (napr. 

zabezpečenie projektov a vedecko-výskumných úloh) na pracovisku, sú však povinní dodržať 

všetky zverejnené opatrenia vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. 

 

II. THP a R zamestnancom: 

 

5. THP a R zamestnancom s výnimkou zamestnancov študijného oddelenia, oddelenia 

ekonomiky, oddelenia verejného obstarávania, právneho a personálneho oddelenia, 

projektového oddelenia a oddelenia IKT udeľujem pracovné voľno v zmysle § 250b 

Zákonníka práce – prekážky na strane zamestnávateľa. V danom prípade ide o prekážku v 

práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % 

jeho funkčného platu, najmenej však v sume minimálnej mzdy v zmysle Zákonníka práce. 

6. THP a R zamestnanec na pracovnom voľne musí byť k dispozícii zamestnávateľovi 

prostredníctvom telefonickej komunikácie a musí byť pripravený v prípade nevyhnutnej 



potreby zamestnávateľa dostaviť sa na pracovisko nasledujúci pracovný deň. Za odpracovaný 

deň patrí THP a R zamestnancovi plná mzda. 

7. Zamestnanci pracujúci na zmeny, zamestnanci zabezpečujúci nevyhnutnú alebo nepretržitú 

prevádzku (kliniky, univerzitná lekáreň, účelové zariadenia) budú vykonávať prácu obvyklým 

spôsobom. 

8. Zamestnancom ŠO, OE, OVO, PPO, PO, OIKT určujem prácu z domu, ak ju je možné takto 

vykonať. 

 

III. Vedúcim zamestnancom: 

 

9. Vedúci zamestnanci sú povinní predložiť menný zoznam predpokladanej prítomnosti 

všetkých pracovníkov pracoviska na referát miezd na adresu janka.legathova@uvlf.sk 

najneskôr do 6. 5. 2020. 

10. Vedúci zamestnanci sú povinní zabezpečiť nevyhnutné administratívne, ekonomické a 

personálne činnosti na ich pracoviskách. 

11. Vedúci zamestnanci sú povinní zamedziť zhromažďovaniu sa pracovníkov a zabezpečiť ich 

izoláciu na pracovisku, pri osobných stretnutiach dodržiavať bezpečnú vzdialenosť dva metre, 

ak to charakter výkonu práce umožňuje. Na komunikáciu na pracovisku sa určuje využívať 

formy emailovej a telefonickej komunikácie, prípadne komunikácie prostredníctvom MS 

Teams a podobne. 

12. Vedúci zamestnanci zašlú súhrnné mesačné výkazy dochádzky za mesiac máj na adresu 

ladislav.racz@uvlf.sk najneskôr do 1. 6. 2020. 

 

IV. Všetkým zamestnancom: 

 

13. Vykazovať prácu na pracovisku a prácu z domu. 

14. Všetci zamestnanci predložia vyplnenú dochádzku za mesiac máj (stačí aj elektronicky) 

vedúcemu zamestnancovi najneskôr do 30. 5. 2020. 

15. PN, OČR za mesiac máj je zamestnanec povinný zaslať elektronicky (scan) na adresy 

janka.legathova@uvlf.sk aj  ladislav.racz@uvlf.sk najneskôr do 3 dní od jej začiatku a 

originál dokladu hodiť do schránky č. 5. 

16. Dovolenky a výkazy dohodárov za mesiac máj je zamestnanec povinný zaslať elektronicky 

(scan) na adresy janka.legathova@uvlf.sk aj  ladislav.racz@uvlf.sk najneskôr do 30. 5. 2020, 

prípadne hodiť do schránky č. 5. 

17. V čase od 1. 5. 2020 bude prevádzka jedálne naďalej v obmedzenom režime a výdaj stravy 

bude iba na objednávku cez stravovací systém WebKredit vo forme balenej stravy z okienka 

v pavilóne č. 14. 

18. Zamestnanec v prípade, že vykonáva prácu z domu, nemá nárok na príspevok zamestnávateľa 

na stravu. Zamestnávateľ poskytne príspevok zamestnávateľa na stravu len pre zamestnancov, 

ktorí zabezpečujú plnenie pracovných úloh na pracovisku. 

 

 

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., v.r 

      rektorka 


