Pokyn dekana – prevádzka fakulty od 11.1.2021
V nadväznosti na aktuálnu legislatívu a uznesenie vlády SR (č. 808 z 31.12.2020),
na opatrenia a vyhlásenia Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR,
súvisiacich s preventívnymi opatreniami ku zníženiu rizika nákazy a šírenia
koronavírusu CoV – 19 a v nadväznosti na Príkaz rektora TU 1/2021,
vydávam s účinnosťou od 11.1. 2021
POKYN DEKANA na regulované sprístupnenie budovy fakulty.
Tento POKYN DEKANA sa týka všetkých zamestnancov fakulty:
ako hlavný spôsob výkonu práce zostáva práca z domu. V prípade hodného zreteľa a
podľa konkrétnych potrieb daného zamestnanca pre výkon jeho práce bude možné v
indikovaných prípadoch pracovať aj v budove fakulty na Univerzitnom nám. 1, Trnava.
Pre vstup do budovy a pobyt v nej záväzne platí:
1. Vstup do budovy a pohyb v nej sú možné len zamestnancom bez prejavov akútneho

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

respiračného ochorenia (vrátanie zvýšenej teploty nad 37,0 C akéhokoľvek pôvodu).
Teplota bude každému zamestnancovi zmeraná vrátnikom pri vstupe do budovy.
Dezinfekcia bude k dispozícii pri vstupe do budovy a na pracoviskách.
V prípade zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná, upraviť
pracovný režim tak, aby sa predišlo zvýšenej koncentrácii osôb na konkrétnom
pracovisku a v budovách univerzity. Optimálny počet zamestnancov v pracovni sú
max. 2 (dvaja). Takýmto zamestnancom je potrebné vydať potvrdenie
zamestnávateľa o nariadenom výkone práce na pracovisku. Vyplnené tlačivo (v
prílohe tohto Pokynu dekana) zasielajte elektronicky dekanovi fakulty.
Zabezpečiť na pracovisku optimálne vzdialenosti medzi pracovnými stolmi, min. 2 m.
Zamestnanci sú povinní pri pohybe v budove dodržiavať všetky aktuálne platné
opatrenia hlavného hygienika SR (R-O-R atď.)
V súlade s hygienickými opatreniami je nutné zabezpečiť dostatočné vetranie
v miestnostiach.
Je žiaduce redukovať prítomnosť zamestnancov z vekovo rizikovej skupiny 65+ (resp.
chronicky chorých akéhokoľvek veku!) na pracovisku len na nevyhnutne potrebný čas.
Je nutné zabezpečiť opakované upratovanie a priebežnú dezinfekciu v budove fakulty.
Realizácia skúškového obdobia za zimný semester aktuálneho akademického roka:
skúšky budú realizované distančnou formou a prezenčná forma skúšky sa uskutoční
len vo výnimočných prípadoch, ak si to vyžaduje charakter predmetu- a po
prerokúvaní a so súhlasom dekana.
Tento POKYN DEKANA nadobúda účinnosti dňom 11.1. 2021 do odvolania.
V Trnave 4.1.2021

Príloha: POTVRDENIE

Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
dekan FZaSP TU

POTVRDENIE
zamestnávateľa o nevyhnutnej prítomnosti a výkone práce zamestnanca na pracovisku
zamestnávateľ:
sídlo:
súčasť:
sídlo súčasti:
IČO:
v zastúpení:
kontakty:

Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Univerzitné nám. 1, 918 43 Trnava
31825249
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., dekan fakulty
e-mail: jaroslav.slany@truni.sk
tel.č.: 0905 312 634

(ďalej len „zamestnávateľ“)
potvrdzuje, že
zamestnanec:

........................................................

dátum narodenia:

........................................................

adresa bydliska, z ktorého zamestnanec
dochádza do zamestnania:

........................................................

(ďalej len „zamestnanec“)
je ku dňu vydania tohto potvrdenia zamestnancom Trnavskej univerzity v Trnave s
miestom pracoviska na adrese Univerzitné nám. 1, 918 43 Trnava
V zmysle uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31. 12. 2020 zverejneného v Zbierke zákonov pod
číslom 453/2020 zamestnávateľ potvrdzuje, že charakter dohodnutej práce zamestnanca
vyžaduje jeho prítomnosť na pracovisku a výkon práce priamo na pracovisku.
Toto potvrdenie sa zamestnancovi vydáva na účely preukázania výnimky zo zákazu
vychádzania na cestu do práce a späť ako súčasť opatrení prijatých Príkazom rektora
Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2021 zo dňa 4. 1. 2021, ktorý je zverejnený na webovom
sídle Trnavskej univerzity v Trnave www.truni.sk a Pokynu dekana FZaSP TU zo dňa 4.1.
2021, ktorý je zverejnený na webe fakulty.

V Trnave ........................

.............................................................
Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.,
dekan fakulty

