Príkaz rektora
číslo: 8/2020 – PR
Opatrenia
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
v súvislosti s celoplošným testovaním

Dátum: 29. 10. 2020

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava
V Bratislave 29. 10. 2020
Číslo: 8/2020-PR
Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) v súvislosti s celoplošným
testovaním obyvateľstva na ochorenie COVID-19, na základe Uznesenia vlády Slovenskej
republiky č. 693 z 28. októbra 2020 uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
pod č. 298/2020 Z. z. (ďalej len „uznesenie vlády“) a v súlade s článkom 3 bod 1 písm. c)
Smernice rektora číslo 4/2013 - SR „Pravidlá vydávania interných predpisov Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave“ zo dňa 03.10.2013
vydáva
nasledovný príkaz rektora
Opatrenia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
v súvislosti s celoplošným testovaním

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1) Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky sa v dňoch
31.10.2020 až 01.11.2020 a plánovane aj v dňoch 07.11.2020 až 08.11.2020 uskutoční
celoplošné testovanie obyvateľstva (ďalej len „testovanie“).
2) Rektor odporúča študentom a zamestnancom STU zúčastniť sa testovania.
3) Účasť na testovaní a jeho výsledok bude mať vplyv na možnosti vykonávania práce
zamestnanca a na postavenie ubytovanej osoby v ubytovacom zariadení STU.
4) Tento príkaz rektora sa vzťahuje okrem študentov (vrátane zahraničných)
a zamestnancov STU aj na študentov študujúcich na STU v rámci mobilít, na hostí STU
ako aj na osoby ubytované v ubytovacích zariadeniach STU.
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Článok 2
Testovanie zamestnancov
1) Testovanie je dobrovoľné.
2) V prípade, ak sa zamestnanec nezúčastní testovania, platí pre neho v zmysle uznesenia
vlády obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 02.11.2020
do 08.11.2020.
3) V prípade, ak nastane situácia podľa bodu 2 tohto článku:
a) STU môže dohodnúť so zamestnancom výkon práce z domácnosti, ak to
dohodnutý druh práce zamestnanca umožňuje alebo,
b) STU môže umožniť zamestnancovi čerpanie dovolenky alebo,
c) STU môže poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy.
4) V prípade, ak sa zamestnanec zúčastní testovania s pozitívnym výsledkom, platí
pre neho v zmysle uznesenia vlády obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom
vychádzania od 02.11.2020 do 08.11.2020 ako aj ďalšie karanténne opatrenia
na základe opatrení príslušných orgánov a pokynov všeobecného lekára.
5) V prípade, ak nastane situácia podľa bodu 4 tohto článku:
a) zamestnanec bude uznaný dočasne za práceneschopného alebo,
b) STU môže dohodnúť so zamestnancom výkon práce z domácnosti, ak to
dohodnutý druh práce zamestnanca umožňuje alebo
c) STU môže umožniť zamestnancovi čerpanie dovolenky.
6) V prípade, ak sa zamestnanec zúčastní testu s negatívnym výsledkom, plní ďalej riadne
svoje pracovné povinnosti po vyplnení formuláru, ktorým potvrdí svoju účasť
na testovaní s negatívnym výsledkom (ďalej len „formulár“).
7) Formulár bude v elektronickej podobe dostupný na webovom sídle STU na stránke
https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/koronavirus-a-stu-vsetko-co-potrebujetevediet.html?page_id=13298. Elektronický formulár musí zamestnanec vyplniť
pred prvým vstupom na pracovisko po absolvovaní testovania. V prípade, ak
zamestnanec nemá možnosť vyplniť formulár elektronicky, vyplní ho v listinnej podobe
pri prvom vstupe na pracovisko po absolvovaní testovania.
8) Bez vyplnenia formulára nemôže zamestnanec po absolvovaní testovania vstúpiť
na pracovisko.
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9) V prípade, ak zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá sa zúčastnila
testovania s pozitívnym výsledkom, vzťahujú sa na tohto zamestnanca rovnaké
podmienky ako v prípade ako by sám absolvoval testovanie s pozitívnym výsledkom;
v takom prípade sa postupuje analogicky podľa bodu 5 tohto článku.
10) Zamestnanci, pre ktorých platí obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom
vychádzania od 02.11.2020 do 08.11.2020 podľa bodov 2 a 4 tohto článku, alebo
u ktorých nastala situácia podľa bodu 9 tohto článku, dohodnú s STU ďalší postup
podľa tohto článku prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov
(telefón, e-mail) bez potreby príchodu na pracovisko.
11) V prípade, ak
a) sa zamestnanec pre ktorého platí obmedzenie slobody pohybu a pobytu
zákazom vychádzania od 02.11.2020 do 08.11.2020 dostaví na pracovisko,
b) sa zamestnanec dostaví na pracovisko aj napriek situácií podľa bodu 9 tohto
článku,
c) zamestnanec vstúpi na pracovisko aj bez vyplnenia formulára,
d) zamestnanec úmyselne uvedie do formulára nesprávne údaje,
považuje sa táto skutočnosť za závažné porušenie pracovnej disciplíny s možnosťou
skočenia pracovného pomeru a prípadných trestnoprávnych následkov.
12) Postup STU podľa bodov 3 a 5 tohto článku nevylučuje iné možnosti prekážok v práci
na strane zamestnanca v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce.
13) Namiesto testovania môže zamestnanec na vlastné náklady podstúpiť aj RT-PCR test,
pričom podľa jeho výsledku sa postupuje rovnako ako by sa zúčastnil testovania.

Článok 3
Testovanie ubytovaných osôb
1) V prípade, ak sa osoba ubytovaná v niektorom z ubytovacích zariadení STU (ďalej len
„ubytovaná osoba“) nezúčastní testovania, môže obdobie zákazu vychádzania
(02.11.2020 – 08.11.2020) absolvovať v tomto ubytovacom zariadení za dodržania
podmienok stanovených v uznesení vlády.
2) V prípade, ak sa ubytovaná osoba zúčastní testovania s pozitívnym výsledkom, môže
obdobie zákazu vychádzania ako aj ďalšie karanténne opatrenia na základe opatrení
príslušných orgánov absolvovať v ubytovacom zariadení bez možnosti vychádzania
z izby.
4

3) V prípade, ak sa ubytovaná osoba zúčastní testovania s negatívnym výsledkom, je
tento výsledok povinná preukázať kedykoľvek bude o to požiadaná zamestnancami
ubytovacieho zariadenia.
4) Akékoľvek porušenie ustanovení tohto článku ubytovanou osobou môže mať
za následok skončenie ubytovania.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1) Tento príkaz rektora je vydaný za účelom obmedzenia šírenia ochorenia COVID-19
a naplnenia uznesenia vlády.
2) Podrobnosti o plnení opatrení podľa článku 2 tohto príkazu rektora sú oprávnení určiť
dekani fakúlt a ďalší vedúci zamestnanci STU, ktorí sú oprávnení rozhodnúť o postupe
podľa článku 2 body 3, 5 a 7 tohto príkazu rektora.
3) Podrobnosti o plnení opatrení podľa článku 3 tohto príkazu rektora je oprávnený vydať
riaditeľ Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne STU. V prípade
ubytovacích zariadení STU mimo pôsobnosti Účelového zariadenia Študentské domovy
a jedálne STU je oprávnený podrobnosti vydať príslušný dekan fakulty, v ktorého
pôsobnosti je dané ubytovacie zariadenie.
4) Akékoľvek zmeny a doplnenia tohto príkazu rektora je možné vykonať iba číslovanými
dodatkami k nemu, podpísanými rektorom.
5) Tento príkaz rektora nadobúda účinnosť dňom jeho vydania.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.1
rektor
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tento dokument je podpísaný elektronicky
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