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PRÍKAZ REKTORA  č. 21/2020 
 

O OPATRENIACH SÚVISIACICH S RIZIKOM OCHORENIA COVID-19  
SPÔSOBENÉHO KORONAVÍRUSOM – TESTOVANIE – časť 3. 

 

I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zák. č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného 
zdravia II. stupňa, ktorá stále pretrváva.  

2. Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti 
štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 
počnúc dňom 01.10.2020 na obdobie 45 dní na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav. 

3. Vláda Slovenskej republiky  podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti 
štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 
uznesením č. 704 zo  04. novembra 2020, ktoré bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 
dňa 05.11.2020 pod č. 306/2020 Z. z. obmedzila na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu 
zákazom vychádzania od 09. novembra 2020 do 14. novembra 2020 v čase od 05:00 h do 01:00 h 
nasledujúceho dňa s výnimkami ustanovenými osobitne pre 45 vymenovaných okresov (A.1. uznesenia 
Vlády SR č. 704) a pre ostatné okresy (A.2. uznesenia Vlády č. 704). 
 

II. 
Testovanie 

1. Druhá etapa celoplošného testovania prebehne v zmysle uznesenia vlády č. 704 zo 04. novembra 2020 
iba v územných obvodoch 45 okresov určených v bode A.1. uznesenia,  (ďalej len „rizikové okresy“), okrem 
iných aj v Prešove, kde má sídlo jedna z fakúlt Technickej univerzity v Košiciach. V ostatných okresoch 
(v zmysle bodu A.2. uznesenia), konkrétne aj v Košiciach, druhé kolo testovania nebude. 

2. Vedenie Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“) odporúča svojim zamestnancom 
vykonávajúcim prácu na Fakulte výrobných technológií v Prešove, zamestnancom, ktorí prichádzajú do 
zamestnania z rizikových okresov, resp. odchádzajú zo zamestnania, alebo za účelom plnenia pracovných 
povinností do rizikových okresov (ďalej len „pohybujú sa“),  absolvovať druhé kolo testovania v dňoch od 
07. - 08.11.2020. 

III. 
Výkon práce 

1. Na výkon práce v priestoroch TUKE v období od 09. 11.2020 do 14.11.2020  môžu nastúpiť iba:  
1.1. zamestnanci, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. 

októbra 2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR 
s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie 
COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa 
na testovaní „Spoločná zodpovednosť“, 
(t. j. zamestnanci, ktorí nemajú povinnosť zúčastniť sa 2. testovania), 

1.2. zamestnanci, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným 
od 7. novembra 2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva 
SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie 
na ochorenie COVID-19 vykonaným od 6. novembra 2020 do 8. novembra 2020 subjektom 
podieľajúcim sa na testovaní „Spoločná zodpovednosť“, 
(t. j. zamestnanci, ktorí majú povinnosť zúčastniť sa 2. testovania, resp. pohybujú sa medzi rizikovým 
okresom a Košicami), 

1.3. zamestnanci, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením 
o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie 
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COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom 
Ministerstvom zdravotníctva SR vykonaným počas trvania zákazu podľa uznesenia Vlády SR č. 704. 
(t. j. zamestnanci, ktorí sa samostatne podrobia testovaniu v dobe od 09.11.2020 do 14.11.2020), 

1.4. ďalší zamestnanci, na ktorých sa vzťahujú ďalšie výnimky uvedené v bodoch 16. až 23. článku A.1 
uznesenia vlády č. 704 zo 04. novembra 2020. 

2. Pokiaľ zamestnanec nebude môcť nastúpiť do práce, platia na obdobie od 09.11.2020 do 14.11.2020 
naďalej body 4. až 8. článku IV. Kontrola z Príkazu rektora č. 19/2020.   

3. Povinnosti zamestnanca, ktorému vznikne povinnosť karantény upravujú osobitné predpisy 
a usmernenia. 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Všetci zamestnanci TUKE sú povinní oboznámiť sa s týmto príkazom rektora a dodržiavať jeho 
ustanovenia. 

2. Tento príkaz rektora bude zverejnený na webovom sídle TUKE, ako aj  v časti „Legislatíva TUKE“. 
3. Uznesením Vlády SR č. 704 zo dňa 04. novembra 2020 Vláda SR odporučila hlavnému hygienikovi SR 

vo forme vyhlášky uložiť povinnosť zamestnávateľom vyžadovať potvrdenie o negatívnom výsledku                  
RT-PCR testu alebo certifikát vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom 
antigénového testu pri vstupe do ich objektov. V prípade vydania uvedeného predpisu, poverujem 
vedúcich zamestnancov TUKE kontrolovať potvrdenia, resp. certifikáty o negatívnom výsledku testu 
u svojich podriadených zamestnancov. 

4. Kontrolou dodržiavania tohto príkazu zároveň poverujem aj zamestnancov Referátu BOZPaPO Rektorátu 
TUKE. 

5. Všetci  zamestnanci TUKE sú povinní sledovať a dodržiavať  aktuálne vydané opatrenia Vlády SR, 
príslušných ministerstiev, Úradu verejného zdravotníctva SR, a iných orgánov v oblasti boja 
s koronavírusom. 

6. Prílohou tohto príkazu je uznesenie Vlády SR č. 704 zo dňa  04. novembra 2020, ktoré bolo publikované 
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 05.11.2020 pod č. 306/2020 Z. z. 

7. Tento príkaz rektora nadobúda platnosť a účinnosť dňom 09.11.2020. 
8. Tento príkaz rektora platí na dobu do 14.11.2020. 

 


