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PRÍKAZ REKTORA  č. 19/2020 
 

O OPATRENIACH SÚVISIACICH S RIZIKOM OCHORENIA COVID-19 SPOSOBENÉHO 
KORONAVÍRUSOM - TESTOVANIE 

 
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. 693 z 28. októbra 2020, ktoré bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 
pod č. 298/2020 Z. z.  podľa bodu A.1.  obmedzila na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a 
pobytu zákazom vychádzania od 02. novembra 2020 do 08. novembra 2020 v čase od 05:00 h do 01:00 h 
nasledujúceho dňa s tým, že okrem iných výnimiek sa toto obmedzenie nevzťahuje na osobu, ktorá sa 
preukáže potvrdením: 

a) o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 01. novembra 2020,  alebo  
b) 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 
 01. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“. 

 
II. 

Testovanie 
1. Vláda Slovenskej republiky (ďalej len SR“) vyhlásila celoplošné testovanie obyvateľstva Slovenskej 

republiky, ktoré prebehne v dvoch po sebe nasledujúcich etapách, z ktorých prvá etapa testovania 
prebehne v dňoch 31.10.2020 až 01.11.2020 a následne druhá etapa testovania (pravdepodobne) 
v dňoch 07.11.2020 až 08.11.2020. 

2. Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 10 rokov. 
3. Pre všetkých nad 10 rokov, ktorí sa prvého testovania nezúčastnia, bude podľa citovaného uznesenia 

Vlády SR platiť zákaz vychádzania. Zákaz vychádzania pre tieto osoby prestane platiť, ak absolvujú druhé 
kolo celoplošného testovania s negatívnym výsledkom, alebo ak obdržia negatívny výsledok z RT-PCR 
testu (s výsledkami po 30. októbri 2020 po 8:00 h), alebo v prípade ukončenia zákazu vychádzania na 
celom Slovensku. 

III. 
Odporúčanie 

1. Vedenie Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“)  odporúča svojim zamestnancom absolvovať 
testovanie. 

2. Podľa platných usmernení Vlády SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva obrany SR 
a Ministerstva vnútra SR,  v  prípade, že sa osoba  nezúčastní prvého kola testovania, platí pre ňu zákaz 
vychádzania od 01. novembra 2020 od 22:00 h až po vykonanie druhého testu s negatívnym výsledkom. 

3. V prípade, že by sa osoba nezúčastnila testovania do nedele 8. novembra do 20:00 h, bude pre ňu platiť 
zákaz vychádzania, až do jeho odvolania Vládou SR, alebo do absolvovania testu RT-PCR s negatívnym 
výsledkom. 

IV. 
Kontrola 

1. TUKE, ako zamestnávateľ, je podľa § 147 ods. 1 zák. č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov povinná sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten 
účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov 
a vhodného systému na riadenie ochrany práce.  
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2. Podľa § 5 zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov je 
zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom k všeobecným zásadám prevencie patrí aj 
vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika, ako aj posudzovanie rizika, ktoré nemožno 
vylúčiť. Zamestnávateľ je teda povinný posudzovať riziko na pracovisku a v prípade potreby je oprávnený 
prijať a vykonať vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov.      

3. Na základe usmernení Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR, 
a hlavne uznesenia Vlády SR č. 693, ktoré ustanovuje taxatívny výpočet výnimiek zo zákazu vychádzania, 
zamestnanec TUKE, ktorý sa nezúčastní celoplošného testovania, nemôže nastúpiť na výkon práce 
v priestoroch TUKE. 

4. Podľa § 144 ods. 1 Zákonníka práce, ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas 
požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť 
zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. 

5. V období od 02.11.2020 do 08.11.2020 sú zamestnanci, ktorým vznikne povinnosť  tzv. dobrovoľnej 
karantény spojenej so zákazom vychádzania, sú povinní bezodkladne, najneskôr 02.11.2020  do 09:00 h 
túto skutočnosť oznámiť priamemu nadriadenému vedúcemu.  

6. Ak zamestnanec nebude môcť byť k dispozícii zamestnávateľovi na výkon svojich pracovných činností 
z dôvodov tzv. dobrovoľnej karantény,  môže riešiť svoju neprítomnosť v práci tak, že požiada svojho 
priameho nadriadeného vedúceho o: 
a) čerpanie dovolenky na zotavenie, alebo 
b) udelenie náhradného voľna, alebo 
c) udelenie pracovného voľna na nevyhnutne potrebný čas ako prekážka v práci na strane 

zamestnanca podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce bez náhrady mzdy, 
7. Vo výnimočných prípadoch, s ohľadom na osobitú situáciu zamestnanca, môže zamestnanec podľa 

platnej organizačnej štruktúry TUKE, požiadať rektora TUKE, dekana fakulty, prorektorov TUKE 
a kvestora TUKE o iné riešenie.  

8. Ak by nedošlo ani k jednej z uvedených možností a zamestnanec dôvod neprítomnosti neoznámi 
priamemu nadriadenému zamestnancovi, bude sa absencia zamestnanca v práci považovať za prekážku 
v práci podľa § 137 ods. 4 písm. d) Zákonníka práce  (občianska povinnosť pri opatreniach proti 
prenosným chorobám - tzv. dobrovoľná karanténa) bez náhrady mzdy. 

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

 
V. 

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. 693 zo dňa 28.10.2020 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. Tento príkaz rektora nadobúda platnosť a účinnosť dňom 02.11.2020. 
7. Tento príkaz rektora platí na dobu do 08.11.2020. 

 


