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POKYN DEKANA 
K ZNÍŽENIU RIZIKA NÁKAZY KORONAVÍRUSOM COVID-19 

ČASŤ 5 
 

I. 
 
V súlade s príkazmi rektora TUKE č. 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020 a 07/2020, ďalej v nadväznosti na 
pokyn dekana FMMR 01/2020, 02/2020, 03/2020 a 04/2020, 
 
na základe analýzy aktuálnych informácií a po konzultácii s relevantnými expertnými autoritami 
 

prikazujem 
 
1. V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení na TUKE predĺžiť prerušenie prezenčnej 

formy štúdia na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzite v Košiciach do 
odvolania. Pedagogický proces bude pokračovať formou samoštúdia, dištančnou alebo inou vhodnou 
metódou. Podrobnosti, metódy, techniky určujú a kontrolujú riaditelia ústavov. 

2. Dodržiavať všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia, ktoré boli predmetom predchádzajúcich 

príkazov rektora a pokynov dekana FMMR zameraných na zníženie rizika nákazy koronavírusom COVID-19. 

3. Všetkým pedagogickým a vedecko-výskumným zamestnancom naďalej vykonávať prácu „práca doma“ 

(zadanie práce a jej kontrolu zabezpečí riaditeľ ústavu) do odvolania. 

4. Prácu technicko-hospodárskym zamestnancom a ostatným zamestnancom podľa pokynov riaditeľov 
ústavov a tajomníka so zohľadnením zabezpečenia chodu inštitúcie. 

5. Zakazujem akékoľvek zhromažďovanie zamestnancov bez obmedzenia počtu (ústavné porady, porady 
vedenia pracovísk, porady riešiteľských tímov, výberové konania a pod.) Všetky uvedené stretnutia, porady 
a ostatné aktivity, pri ktorých je nevyhnutná komunikácia viacerých osôb primerane nahradiť a uskutočniť  
telekonferenčnými a videokonferenčnými metódami a prostriedkami. 

6. Riaditeľom ústavov a tajomníkovi zabezpečiť len bezpodmienečne nutný chod pracovísk. Na pracoviskách 
nariadiť prítomnosť zamestnancov len v prípadoch, keby mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia, bezpečnosti, 
materiálnym škodám,  škodám na majetku TUKE a finančným stratám a postihom, pri dodržaní zásad 
nezhromažďovania sa, podľa ods. 5 tohto pokynu dekana. 

7. Všetkým zamestnancom oznámiť svoj príchod na pracovisko a odchod z pracoviska na hlavnej vrátnici 
Letná 9. 

 
II. 

Záverečné ustanovenia 
 
Tento pokyn dekana nadobúda platnosť a účinnosť dňom 24.03.2020. 


