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PRÍKAZ REKTORA  č. 20/2020 
 

O OPATRENIACH SÚVISIACICH S RIZIKOM OCHORENIA COVID-19 SPOSOBENÉHO 
KORONAVÍRUSOM – TESTOVANIE – časť 2. 

 
Na základe čl. V. bod 3 Príkazu rektora č. 19/2020 zo dňa 30.10.2020 „O opatreniach súvisiacich 

s rizikom ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom – testovanie“ a podľa § 2 ods. 1 Vyhlášky č. 16 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá bola zverejnená vo Vestníku Vlády Slovenskej 
republiky č. 12/2020,  ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb 
do priestorov  prevádzok a priestorov zamestnávateľa: 

 
                I. 

zakazujem 
v období od 02.11.2020 05:00 h do 09.011.2020 01:00 h 

 
z dôvodu ochrany života a zdravia vstup na pracoviská a do iných priestorov Technickej univerzity 

v Košiciach všetkým zamestnancom s výnimkami  uvedenými  v § 2 ods. 2 cit. vyhlášky, ktorá je prílohou 
tohto príkazu. 

 
               II. 

stanovujem 
pri vstupe na pracovisko v  priestoroch Technickej univerzity v Košiciach  s účinnosťou od 

02.11.2020 do 09.11.2020 01:00 h: 
 

1. Povinnosť  vedúcim zamestnancom Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“) vyžadovať 
od svojich podriadených zamestnancov k nahliadnutiu potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR 
testu alebo certifikát vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom 
antigénového testu, resp. iný doklad osvedčujúci výnimku zo zákazu vstupu, 

        
a zároveň 

2. povinnosť zamestnancom TUKE toto potvrdenie resp. certifikát na požiadanie predložiť 
k nahliadnutiu. 

3. Povinnosť zamestnanca predložiť potvrdenie, resp. certifikát sa neuplatní v prípade ďalších 
výnimiek uvedených v § 2 ods. 2 cit. vyhlášky.  

4. Zamestnanec, ktorého sa týkajú ďalšie výnimky, je povinný predložiť k nahliadnutiu doklad 
osvedčujúci túto výnimku.  

 

III. 
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. Tento príkaz rektora nadobúda platnosť a účinnosť dňom 02.11.2020. 
4. Tento príkaz rektora platí na dobu do 09.11.2020 do 01:00 h. 

 


