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POKYN DEKANA
K ZNÍŽENIU RIZIKA NÁKAZY KORONAVÍRUSOM COVID-19
ČASŤ 2
I.
V súlade s príkazmi rektora TUKE č. PR/TUKE/03/20, PR/TUKE/04/20, PR/TUKE/05/20 a v nadväznosti na pokyn
dekana FMMR PD/FMMR/01/20

NARIAĎUJEM
1.

v čase od 16. marca 2020 do 20. marca 2020 (vrátane), aby všetci vedúci zamestnanci FMMR zabezpečili
stálu službu a základný chod svojich pracovísk, najmä preberanie korešpondencie, včasné vybavovanie
agendy ktorá neznesie odklad (výkazy, hlásenia, štatistiky, objednávky, faktúry, úhrady), zabezpečenie
zariadení a majetku pred znehodnotením a poškodením,
(zodpovední: riaditelia ústavov, tajomník)

2.

v čase od 16. marca 2020 do 20. marca 2020 (vrátane) prácu na doma pedagógom, vedecko-výskumným
zamestnancom s VŠ vzdelaním v súlade § 52 ods. 5 Zákonníka práce v prípade, ak nebudú svojim vedúcim
zamestnancom poverení zabezpečením agendy a činnosti v zmysle ods. 1 tohto pokynu dekana; počas
práce na doma sú povinní poskytovať telefonické a emailové konzultácie a usmernenia k dištančnej forme
štúdia svojim študentom; prípadné predĺženie práce na doma bude zamestnancom oznámené formou
emailu, resp. správy SMS,

3.

v čase od 16. marca 2020 do 20. marca 2020 (vrátane) pracovné voľno všetkým ostatným zamestnancom
FMMR v zmysle § 141 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce v prípade, ak nebudú svojim vedúcim
zamestnancom poverení zabezpečením agendy a činnosti v zmysle ods. 1 tohto pokynu dekana; prípadné
predĺženie pracovného voľna bude zamestnancom oznámené formou emailu, resp. správy SMS,

4.

naďalej platí zrušenie všetkých domácich a zahraničných služobných ciest zamestnancov FMMR do
odvolania,

5.

naďalej platí príkaz povinnej 14-dňovej karantény v prípade návratu zo zahraničia (služobne aj
súkromne); zamestnanec je povinný ostať doma a o svojom návrate bezodkladne informovať svojho
vedúceho zamestnanca (riaditeľa ústavu, tajomníka, dekana), v prípade zhoršenia zdravotného stavu
postupovať v zmysle SMS upozornenia doručeného od Ministerstva zdravotníctva SR.

II.
Záverečné ustanovenia
Tento pokyn dekana nadobúda platnosť a účinnosť dňom 13.03.2020.

