TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

USMERNENIE č. 23
OPATRENIE TUZVO V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM
COVID-19
VO VZŤAHU K POVOLENIU PRÁCE Z DOMU
V OBDOBÍ OD 16. 11. 2020 DO ODVOLANIA

13. 11. 2020

Operatívna pracovná skupina Krízového štábu Technickej univerzity vo Zvolene (OPS KŠ
TUZVO) na svojom rokovaní dňa 13. 11. 2020 schválila usmernenie č. 23.
Usmernenie č. 23 aktualizuje protiepidemiologické opatrenia týkajúce sa udelenia povolenia
práce z domu (home office) prijaté Krízovým štábom Technickej univerzity vo Zvolene (KŠ
TUZVO) v Usmernení č. 22 zo dňa 23. 10. 2020 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28. 10. 2020
a Dodatku č. 2 zo dňa 06. 11. 2020, a to v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie na
Slovensku vo vzťahu k ochoreniu COVID-19 a celoplošnému testovaniu osôb na toto
ochorenie.
I.
PRÁCA Z DOMU (HOME OFFICE)
1. V období od 16. 11. 2020 do odvolania, výlučne
A. zamestnanci osobitnej kategórie, a to:
a) rizikové skupiny zamestnancov (zamestnanci starší ako 60 rokov, tehotné ženy,
astmatici, alergici, onkologickí pacienti, zamestnanci so srdcovo-cievnym
a pľúcnym ochorením, diabetici a ďalšie),
b) zamestnanci so zníženou imunitou a inými chronickými ochoreniami
alebo zamestnanci, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobami s vážnymi
zdravotnými problémami,
a
B. zamestnanci, ktorí v posledných 14 dňoch pred nástupom do práce prišli
do úzkeho kontaktu s osobou s pozitívnym výsledkom testu na ochorenie
COVID-19 a bola im nariadená karanténa,
-

môžu písomne alebo elektronicky požiadať o povolenie na prácu z domu (Home office),
a to výlučne za predpokladu, že druh práce podľa pracovnej zmluvy im to umožňuje.
Túto žiadosť podávajú zamestnanci TUZVO svojmu vedúcemu katedry, ústavu,
oddelenia, pracoviska (ďalej len „vedúcemu pracoviska“), ktorý sa vyjadrí, či prácu
z domu schvaľuje alebo neschvaľuje a v prípade jej schválenia bude žiadosť postúpená
prostredníctvom dekanov fakúlt a vedúcich /riaditeľov ostatných organizačných súčastí
na rozhodnutie rektorovi TUZVO, ktorý bude schvaľovať/rozhodovať o všetkých
žiadostiach o prácu z domu.

2. Povolenia o prácu z domu, ktoré boli vydané ktorýmkoľvek vedúcim pracoviska, dekanom,
riaditeľom, rektorom v období pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia, sa dňom
14.11.2020 rušia. V prípade, že dôvod na prácu z domu trvá naďalej, je potrebné,
aby zamestnanci požiadali o prácu z domu opätovne, a to v súlade s týmto usmernením.

II.
PREDKLADANIE ČESTNÝCH VYHLÁSENÍ
1. Dňom 16. 11. 2020 zaniká povinnosť predkladania čestných vyhlásení o negatívnom
výsledku testovania na ochorenie COVID−19. Tým nie je dotknutá povinnosť predkladania
čestných vyhlásení za obdobie predošlé v zmysle Usmernenia č. 22 v znení Dodatkov č. 1
a č. 2.
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III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.Naďalej platí povinnosť nosenia rúšok a dodržiavania všetkých ostatných
protiepidemiologických opatrení tak, ako to bolo upravené v usmerneniach doteraz.
2. Toto Usmernenie č. 23 bolo prijaté Operatívnou pracovnou skupinou Krízového štábu
TUZVO a schválené rektorom TUZVO dňa 13. 11. 2020 a týmto dňom nadobúda
účinnosť okrem tých bodov, ktoré nadobúdajú účinnosť neskôr, ako sa uvádza v tomto
usmernení.
Vo Zvolene dňa 13. 11. 2020
Spracovali: doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD.
JUDr. Danica Lukáčová
doc. Ing. Josef Drábek, CSc.
Schválil: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
Účinnosť usmernenia: podľa čl. III, bodu 2. až do odvolania
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