Príkaz rektora č. 17/2020
o prijatí opatrení spojených s celoplošným testovaním na ochorenie
COVID-19
Uznesením Vlády SR č. 704 zo dňa 04.11.2020 (ďalej len uznesenie“) vláda odporučila hlavnému hygienikovi
SR uložiť povinnosť zamestnávateľom vyžadovať potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo
certifikát vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu
certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaný subjektom podieľajúcim sa na
celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“ pri vstupe do ich objektov. Na základe uvedeného rektor
Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „UNIZA“) vydáva tento
príkaz rektora, ktorým ustanovuje nasledovné:
Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na Slovensku ODPORÚČAM
zamestnancom a študentom UNIZA zúčastniť sa na celoplošnom testovaní.
Článok 1
Ustanovenia platné pre zamestnancov a študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia
1. Všetci zamestnanci, vrátane cudzincov a zamestnancov nad 65 rokov (ďalej len „zamestnanci“) a študenti
III. stupňa vysokoškolského štúdia (ďalej len „doktorandi“) sú povinní predložiť svojmu priamemu
nadriadenému na nahliadnutie bezodkladne po prvom príchode do práce v týždni začínajúcom dňa
09.11.2020 Certifikát o absolvovaní celoplošného testovania.
2. Povinnosť predložiť svojmu priamemu nadriadenému Certifikát o absolvovaní celoplošného testovania
neplatí pre :
a) zamestnanca a doktoranda, ktorý prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie
starší ako tri mesiace a zamestnanec a doktorand, ktorý sa preukáže, že mu bolo diagnostikované
ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 23. októbra 2020,
b) zamestnanca a doktoranda, ktorý sa môže preukázať NEGATÍVNYM výsledkom RT-PCR testu,
vykonaným od 07. novembra 2020 do 8. novembra 2020.

c) zamestnanca a doktoranda, na ktorého sa nevzťahuje obmedzenie slobody pohybu zákazom
vychádzania v zmysle uznesenia vlády SR č. 704/2020 a ktorý sa vie preukázať relevantným
dokladom.
Doklady uvedené pod písmenom a), b) alebo c) je zamestnanec a doktorand povinný predložiť
svojmu priamemu nadriadenému na nahliadnutie bezodkladne po prvom príchode do práce v týždni
začínajúcom dňa 09.11.2020.
3. V prípade, že sa zamestnanec alebo doktorand nezúčastnil testovania, alebo mal POZITÍVNY výsledok
testu, alebo osoba, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti mala na celoplošnom testovaní pozitívny
výsledok testu, bezodkladne oznámi túto skutočnosť svojmu nadriadenému najneskôr 09.11.2020 do
10,00 hod. (emailom, telefonicky, sms) a pošle v rovnakej lehote (emailom, sms, alebo inou vhodnou
formou) scan alebo fotografiu:
a) čestné vyhlásenie o pozitívnom výsledku testu,
b) čestné vyhlásenie o pozitívnom výsledku testu osoby žijúcej v spoločnej domácnosti,
c) alebo informáciu, že sa nezúčastnil testovania a navrhne spôsob riešenia prekážky v práci na strane
zamestnanca počas doby karantény.
Takýto zamestnanec alebo doktorand nesmie vstúpiť do priestorov UNIZA a je povinný dodržiavať
zákaz vychádzania v zmysle uznesenia vlády č. 704/2020, v prípade pozitívneho výsledku testu- 10
dňovú karanténu.
4. Vedúci pracoviska, katedry, oddelenia, ústavu a pod. zašlú osobitný zoznam zamestnancov
a doktorandov viď. príloha č. 1 tohto príkazu rektora príslušnej personalistke zo služobného emailu.
Personalistky zosumarizujú zoznam za všetkých pridelených zamestnancov a doktorandov a zašlú ho
emailom vedúcej oddelenia personálnej a sociálnej práce.
5. V priloženej tabuľke je uvedený postup zamestnancov a doktorandov v jednotlivých prípadoch, ktoré môžu
nastať po celoplošnom testovaní:

otázka
otestoval som sa RT-PCR testom
prekonal som ochorenie COVID-19 a mám o
jeho prekonaní doklad nie starší ako tri
mesiace alebo sa viem preukázať, že mi bolo
diagnostikované ochorenie COVID-19 v období
od 1. augusta 2020 do 23. októbra 2020

idem na test a som NEGATÍVNY

idem na test a som NEGATÍVNY osoba
žijúca v spoločnej domácnosti je
POZITÍVNA

odpoveď
v prípade, že sa môžete preukázať
NEGATÍVNYM výsledkom RT-PCR testu,
vykonaným od 7. novembra 2020 do 8.
novembra 2020

nemusíte ísť na testy

preukážete sa hodnoverným dokumentom
svojmu nadriadenému

preukážete sa hodnoverným dokumentom svojmu nadriadenému

nemusíte ísť na testy

Certifikát o absolvovaní testovania nosíte
so sebou

preukážete sa Certifikátom
svojmu priamemu nadriadenému
(vedúci katerdy, ústavu,
oddelenia...)

normálne pokračujete v pracovnom režime,
chodíte do práce

informujete svojho všeobecného
lekára

máte nárok na pandemickú PN

normálne pokračujete v pracovnom
režime, chodíte do práce

normálne pokračujete v pracovnom
režime, chodíte do práce

v prípade, že Vám to zdravotný stav dovolí
(ak je to možné vzhľadom na Vaše
informujete svojho nadriadeného, pracovné zaradenie)dekan/riaditeľ ústavu,
platí pre Vás zákaz vychádzania - 10 dňová
pošlete (emailom, sms) čestné vedúci pracoviska si s Vami môže dohodnúť
karanténa
vyhlásenie o Pozitívnom výsledku
prácu na doma (vyplní a zašle Vám
testu osoby žijúcej v spoločnej
formulár so stanovenými úlohami na celé
domácnosti,
obdobie. Plnenie úloh bude následne
skontrolované)
môžete sa dohodnúť na čerpaní dovolenky
informujete svojho všeobecného lekára

idem na test a som POZITÍVNY

platí pre Vás zákaz vychádzania - 10 dňová
karanténa

nejdem na test

platí pre vás zákaz vychádzania v zmysle
uznesenia vlády 704/2020

doktorandi na UNIZA

máte nárok na pandemickú PN
informujete všetky osoby, s
v prípade, že Vám to zdravotný stav
ktorými ste boli v úzkom kontakte
dovolí a ste VŠ učiteľ, výskumník alebo
( kolegovia sediaci v jednej
informujete svojho nadriadeného a
doktorand, ktorý zabezpečuje výučbu
kancelárií) a to v období 2 dní
zašlete mu čestné vyhlásenie o
alebo vedeckovýskumnú činnosťpred odberom. Pre tieto osoby Pozitívnom výsledku Vášho testu a taktiež
dekan/riaditeľ ústavu si s Vami môže
rovnako platí povinnosť
informáciu o osobách, s ktorými ste boli v
dohodnúť prácu na doma (vyplní a zašle
domácej 10-dňovej karantény až úzkom kontakte ( kolegovia sediaci v jednej
Vám formulár so stanovenými úlohami
do výsledku negatívneho testu
kancelárií) a to v období 2 dní pred
na celé obdobie. Plnenie úloh bude
Osoby informujú svojho
odberom. Túto informáciu zašlete aj na
následne skontrolované)
všeobecného lekára a postupujú
korona@uniza.sk
môžete sa dohodnúť na čerpaní
podľa jeho pokynov
dovolenky
nahláste svojej personalistke informáciu
ide o prekážku na strane
o čerpaní a dĺžke čerpania neplateného
zamestnanca bez náhrady mzdy voľna, personalistka Vás odhlási z
za toto obdobie ste samoplatca poistenia
neplatené voľno, informujete
poistenia- stávate sa na toto obdobie
svojho nadriadeného
samoplatcom
môžete sa dohodnúť na čerpaní
dovolenky

vzťahujú sa na nich rovnaké pravidlá ako na ostatných zamestnancov UNIZA v primeranej miere

Ostatné možné situácie budú riešiť individuálne dekani, riaditelia súčastí, kvestor alebo rektor podľa príslušnosti zamestnanca/doktoranda

Článok 2
Záverečné ustanovenia
1. Priami nadriadení oboznámia s týmto príkazom rektora všetkých zamestnancov.
2. Zamestnanci a študenti budú informovaní prostredníctvom www.uniza.sk .
3. Osobné údaje poskytnuté v zmysle príkazov rektora č.16 a 17 budú bezodkladne zlikvidované.
Informácia o spracúvaní osobných údajov bude zverejnená na webovom sídle UNIZA.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto príkazu rektora je Príloha č. 1 Vzor zoznamu zamestnancov.
5. Ostatné ustanovenia platných príkazov rektora týkajúcich sa preventívnych opatrení proti šíreniu
choroby COVID-19 zostávajú nezmenené.
6. Tento príkaz rektora nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.

V Žiline dňa 06.novembra 2020
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor

