
 

 

 
Usmernenie k príprave podkladov pre spracovanie miezd za mesiac marec 2020 
 
 V súvislosti s termínom spracovania miezd za mesiac marec 2020 v podmienkach  mimoriadnej 
situácie, ktorá bola vyvolaná vírusom COVID-19 a v snahe minimalizovať pohyb zamestnancov na 
pracoviskách, žiadame o dodržanie nasledovného postupu:   

 

- Do 01. 04. 2020 sú príslušní zamestnanci povinní predložiť dohody o pracovnej činnosti a dohody o 
vykonaní práce, doklady na zákonné príplatky, čerpanie sociálneho fondu, PN-ky, OČR-ky a 
doklady o čerpaní riadnej dovolenky. 

 

- Všetky doklady je potrebné odovzdať v označenej obálke na podateľni TUZVO, prípadne na hlavnej 
vrátnici TUZVO, odkiaľ si ich vyzdvihnú zamestnanci Oddelenia riadenia ľudských zdrojov 
a Ekonomického oddelenia Rektorátu TUZVO. Podateľňa TUZVO bude v dňoch 31. 03. – 03. 04. 2020 
v prevádzke od 8.00 h do 12.00 h. 

 

- Zodpovední zamestnanci jednotlivých pracovísk TUZVO sú povinní schváliť dochádzku                                
do 01. 04. 2020 do 12.00 h. V prípadoch, kedy spracovatelia dochádzky nemajú prístup 
k dochádzkovému systému z domu, nemusia prísť na pracoviská. Dochádzku schváli pani  Beňová 
z Oddelenia riadenia ľudských zdrojov Rektorátu TUZVO po prípadnom elektronickom alebo 
telefonickom odkonzultovaní so spracovateľom. 

 

- Pri schvaľovaní dochádzky žiadame dôkladne skontrolovať doklady o neprítomnosti zamestnancov. 
V prípade doručenia PN a OČR dokladov priamo do pobočky sociálnej poisťovne, túto skutočnosť 
oznámte pracovníčkam Oddelenia riadenia ľudských zdrojov alebo Ekonomického oddelenia – mzdovej 
učtárne Rektorátu TUZVO. Dochádzka bude následne nahratá zodpovednými zamestnancami do 
ekonomického systému SOFIA. 

 

- Zúčtovanie stravy pre zamestnancov TUZVO, poskytnutej prostredníctvom Študentskej jedálne, 
spracujú príslušní zamestnanci Študentskej jedálne a Centra informačných technológií TUZVO                                
dňa 01. 04. 2020. 

 

T: v texte 
Z:  dekani fakúlt, kvestor, riaditelia a vedúci OOS, 
 riešitelia grantov a projektov 

 

 Žiadame vás o dodržiavanie stanovených postupov a termínov. Upozorňujeme na povinnosť použiť 
rúška a ochranné rukavice v priestoroch TUZVO pri zabezpečovaní tohto usmernenia, chránite tým seba aj 
svojich kolegov. Zvládneme to! 
 
S pozdravom 

      Ing. Stanislav Jalakša, v. r. 
    poverený funkciou kvestora 

miesto, dňa:  Zvolen, 24. 03. 2020 
vybavuje:  Ing. Stanislav Jalakša  
tel. / fax:  045/5206 600 
e-mail:  kvestor@tuzvo.sk 
naša značka:  R-1966/2020 

 

Všetkým zamestnancom 
Technickej univerzity vo Zvolene 

 

 


