Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50 T R E N Č Í N
4-U-153

Príkaz rektora č. 04/2021
V súvislosti s postupným uvoľňovaním prijatých opatrení na pokles ochorení COVID – 19 na
území Slovenskej republiky
vydávam nasledovné opatrenia:
1.

Od 19. 04. 2021 bude pracovný čas všetkých zamestnancov TnUAD určený v
pôvodných nastaveniach, ustanovených v čl. X Kolektívnej zmluvy TnUAD na rok
2021.

2.

Počas trvania pandémie COVID – 19 môže dekan, vedúci CUP, riaditeľ FunGlass a
kvestor v odôvodnených prípadoch určiť zamestnancom inú formu výkonu práce po
predchádzajúcom súhlase rektora.

3.

Dekani, vedúci CUP a vedúci FunGlass zabezpečia dodržiavanie čl. VI ods. 5
Organizačnej smernice k organizácii doktorandského štúdia na TnUAD.

4. Každý zamestnanec (okrem výnimiek stanovených vyhláškou ÚVZ SR č. 132/2021),
ktorý sa nezúčastní pravidelného testovania na Covid – 19, oznámi neodkladne
zamestnávateľovi svoje rozhodnutie, že od 19. 04. 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.

5. Vedúci zamestnanci TnUAD sú oprávnení vyžiadať od svojich podriadených
zamestnancov 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.
6. Vrátnici vo všetkých budovách TnUAD sú naďalej povinní vyžiadať od cudzích
osôb, vstupujúcich do priestorov TnUAD, 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.

7. Denný hygienický režim priestorov a osôb na pracoviskách TnUAD bude sprísnený podľa
odporúčaní MZ SR.
Príkaz rektora č. 4/2021 platí od 19. 04. 2021 do odvolania.
Príkaz rektora č. 04/2021 bol prerokovaný so ZO OZ PŠVaV pri TnUAD.

Vydaním Príkazu č. 04/2021 ruším Príkaz rektora č. 03/2021.

V Trenčíne 14. 04. 2021

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

