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Príkaz rektora č. 02/2021 
 

 
V zmysle Uznesenia vlády SR č. 30 zo dňa 17.1.2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles 
ochorení COVID – 19 na území Slovenskej republiky a na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4  
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu 
a núdzového stavu v znení neskorších predpisov  do 7.2.2021 
 

vydávam nasledovné opatrenia: 
 

 
1. Zamestnanci jednotlivých fakúlt a CUP budú vykonávať prácu z domu podľa pokynov 

vedúcich súčastí: 
 
a)   v prípade, že do platnosti tohto príkazu nevyčerpali riadnu dovolenku za rok 2020, 

budú prednostne v období platnosti tohto príkazu čerpať dovolenku, 
b)   prácu budú vykazovať prostredníctvom formulára, ktorý je prílohou tohto príkazu. 

 
2. Dekani a vedúci CUP predložia rektorovi do 22. 01. 2021 do 14:00 hod. rozpis služieb 

na fakultách a CUP tak, aby bol zabezpečený administratívny, pedagogický, vedecký, 
projektový a hospodársky chod súčasti počas celej doby platnosti tohto príkazu. 
 

3. Doktorandi TnUAD budú vykonávať svoje povinnosti z domu, podľa pokynov školiteľa 
a vedúceho súčasti. 
 

4. Administratívni zamestnanci Rektorátu budú vykonávať prácu na svojom pracovisku za 
dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení. Ak to povaha ich práce a technické 
vybavenie dovoľuje, budú vykonávať prácu z domu: 

 

a)   v prípade, že do platnosti tohto príkazu nevyčerpali riadnu  dovolenku za rok 2020,    
budú prednostne v období platnosti tohto príkazu, čerpať dovolenku, 

b)   prácu budú vykazovať prostredníctvom formulára, ktorý je prílohou tohto príkazu. 
 

5. Kvestorka a prorektori predložia rektorovi do 22. 01. 2021 do 14:00 hod. rozpis služieb 
tak, aby bol zabezpečený administratívny, projektový a hospodársky chod univerzity 
počas celej doby platnosti tohto príkazu. 
 

6. Prevádzkoví zamestnanci univerzity budú vykonávať prácu na svojom pracovisku podľa 
pokynov vedúceho zamestnanca.  
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7. Každý zamestnanec, ktorý  vzhľadom na povahu svojej  práce nemôže  vykonávať prácu 

z domu  a nezúčastní  sa celoplošného skríningového testovania na Covid – 19, oznámi 

neodkladne zamestnávateľovi svoje rozhodnutie, že v dňoch  od  27. 01. 2021 do 07. 02. 

2021  

 

a) bude čerpať riadnu dovolenku 

          alebo 

b) zamestnávateľ bude zamestnancovi vykazovať v evidencii dochádzky prekážku na 

strane zamestnanca podľa Zákonníka práce § 137 ods. 4 písm. d) bez náhrady 

mzdy. 

 

8. Pri vstupe na pracovisko v priestoroch TnUAD je vedúci zamestnanec TnUAD oprávnený 
od svojich podriadených zamestnancov vyžiadať k nahliadnutiu potvrdenie o negatívnom 
výsledku RT-PCR testu  alebo certifikát vydaný MZ SR s negatívnym výsledkom 
antigénového testu resp. iný doklad osvedčujúci výnimku zo zákazu vstupu. 
 

9. Denný hygienický režim priestorov a osôb na pracoviskách TnUAD bude sprísnený podľa 
odporúčaní MZ SR. 
 

 

Príkaz rektora č. 02/2021 bol prerokovaný so ZO OZ  PŠVaV pri TnUAD. 
 
 

V Trenčíne   19. 01. 2021 
 
 
 
 
 
                                                                           doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.                                                                                       
        rektor TnUAD  
 
Príloha: Evidencia dochádzky/výkaz práce 


