
   
 

   
 

Nariadenie rektorky VŠEMvs  
zo dňa 30.10.2020 v súvislosti s celoplošným testovaním “Spoločná zodpovednosť” 

 
 

Upozorňujem zamestnancov na platnosť Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 693 z 28. októbra 
2020, ktoré 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 na území 
Slovenskej republiky obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 2.novembra 2020 
do 8.novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa.  
 

1. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom 
výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. 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 celoplošnom testovaní 
„Spoločná zodpovednosť“. 

 
2. Účasť zamestnancov na celoplošnom testovaní v dňoch 31.10.2020 - 01.11.2020 a 07.11.2020 

- 08.11.2020 je dobrovoľná. V prípade, ak sa zamestnanec VŠEMvs nezúčastní testovania, platí 
pre neho (v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 693 z 28. októbra 2020 
uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 298/2020 Z.z.) obmedzenie 
slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 02.11.2020 do 08.11.2020. 

 
3. V prípade, že sa zamestnanec nezúčastní testovania a aj v prípade, že sa zúčastnil testovania s 

pozitívnym výsledkom, vzťahuje sa na neho spomínané obmedzenie slobody pohybu a pobytu 
zákazom vychádzania a v súlade so Zákonníkom práce ide o prekážku v práci na strane 
zamestnanca. V tomto prípade: 

a) rektorka VŠEMvs sa môže dohodnúť so zamestnancom výkon práce z domácnosti, ak 
to dohodnutý druh práce zamestnanca umožňuje, 

b) rektorka VŠEMvs môže umožniť zamestnancovi čerpanie dovolenky, alebo 
c) rektorka VŠEMvs môže poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy. 

Je na každom zamestnancovi ako situáciu vyhodnotí a ako sa rozhodne, Vedenie VŠEMvs bude 
určite akceptovať akúkoľvek z vyššie uvedených možností. Rovnaká situácia nastane aj vtedy, 
ak zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá sa zúčastnila testovania 
s pozitívnym výsledkom. Na tohto zamestnanca sa teda vzťahujú rovnaké podmienky ako v 
prípade, ako by sám absolvoval testovanie s pozitívnym výsledkom v súlade s Vyhláškou Úradu 
verejného zdravotníctva SR č. 15/2020 zo dňa 30.10.2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri 
ohrození verejného zdravia k režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania 
„Spoločná zodpovednosť“. 

 
4. Upozorňujem zamestnancov VŠEMvs, že v prípade pozitívneho testu (RT-PCR testu vykonaným 

od 29. októbra 2020 do 1. 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 celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“) sú v súlade 
so Smernicou rektorky č. 2/2020 o organizácii a podmienkach pedagogického procesu a 
prevádzky na vysokej škole pre akademický rok 2020/2021 naďalej povinní oznámiť túto 
skutočnosť zamestnávateľovi a súčasne plniť všetky pokyny všeobecného lekára a platných 
opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/298/20201029
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/298/20201029
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_11_2020.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_11_2020.pdf


   
 

   
 

5. V pondelok po celoplošnom testovaní či už 31.10. - 1.11., ako aj po prípadnom druhom 
testovaní 7. - 8.11. dostane každý zamestnanec email s otázkou, aký bol výsledok testovania. 
Žiadam zamestnancov, v odpovedi na email obratom oznámili: 

• či sa celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ zúčastnili/nezúčastnili, 

• či bol výsledok testovania pozitívny/negatívny (viď bod 4). 
Toto zisťovanie je v súlade s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 16/2020 zo dňa 
30.10.2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu 
osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľov.  
 

6. Zamestnávateľ si vyhradzuje právo od zamestnanca žiadať predloženie potvrdenia o 
negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 
alebo certifikátu 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 
celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“. Na základe §2 ods. 1 Vyhlášky Úradu 
verejného zdravotníctva SR č. 16/2020 je zamestnávateľom nariadené zakázať vstup 
zamestnancom na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa, okrem zamestnancov 
taxatívne vymenovanými v § 2 ods. 2 citovanej vyhlášky. 

 
7. V prípade, ak sa zamestnanec, pre ktorého platí obmedzenie slobody pohybu a pobytu 

zákazom vychádzania od 02.11.2020 do 08.11.2020, prípadne aj neskôr pri jeho predĺžení, 
dostaví na pracovisko, považuje sa táto skutočnosť za porušenie Uznesenia vlády SR a Vyhlášok 
Úradu verejného zdravotníctva SR s možnosťou vyvodenia pracovno-právnych dôsledkov. 

 
 
Bratislava, 30.10.2020. 
 

Dr.h.c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. 
                    rektorka 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_12_2020.pdf

