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   METODICKÝ POKYN KVESTORA č. 1/2021 

OPATRENIA NA REALIZÁCIU PRÍKAZU REKTORA č. 15/2021  
A OPATRENIA SÚVISIACE SO SAMOTESTOVANÍM ZAMESTNANCOV  

TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH DO 31.12.2021 
 

Technická univerzita v Košiciach (ďalej len „TUKE“) vydáva tento metodický pokyn kvestora za účelom 
usmernenia podľa časti 2. bod 8.  Príkazu rektora č. PR/TUKE/15/21 zo dňa 26.11.2021 a  v súlade s Manuálom 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) pre zamestnávateľov na vykonanie 
testovania zamestnancov: 

I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Časť 2. Príkazu rektora TUKE č. 15/2021 obsahuje ustanovenia týkajúce sa vykonávania práce na 

pracoviskách TUKE v dobe od 29.11.2021 do 09.12.2021.  
2. Manuál MH SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov je platný do 31.12.2021. 
 

II. 
Základné opatrenia 

 
1. Podľa časti 2. bod 2. a 3. Príkazu rektora TUKE č. 15/2021 kontrolu režimu OTP sú oprávnení vykonávať 

vedúci pracovísk, resp. nimi poverení zamestnanci.  Oprávnených zamestnancov na účely kontroly určí 
bezodkladne na Rektoráte a celoškolských katedrách a pracoviskách  kvestor TUKE a na fakultách príslušný 
dekan, ktorí o tejto skutočnosti e-mailom informujú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov 
na TUKE (robert.polyacsko@tuke.sk). Školenie v oblasti takto získaných osobných údajov, v zmysle GDPR 
zabezpečí bezodkladne zodpovedná osoba na TUKE. 

2. Poverené osoby na Rektoráte a celoškolských katedrách a pracoviskách vedú na dennej báze aktuálny 
zoznam zamestnancov s uvedením platnej časti režimu OTP zamestnancov podľa prílohy č. 1. Evidencia je 
denne osobne, resp. v uzavretej obálke, doručená autorizovanej osobe (čl. III. bod 2. tohto pokynu), ktorá 
je oprávnená kontrolovať platnosť vykonaných testov.  

3. Forma evidencie zamestnancov na fakultách a ŠDaJ je v ich kompetencii, pričom sa môžu riadiť 
ustanoveniami tohto pokynu. 

4. Podľa časti 2. bod 5. Príkazu rektora TUKE č. 15/2021 za účelom zistenia režimu OTP zamestnancov 
a zabezpečenia bezplatného testovania zamestnancov, dekani fakúlt, vedúci pracovísk a katedier 
s celoškolskou pôsobnosťou, riaditeľ ŠDaJ a vedúci OJ na Rektoráte zistia aktuálny stav/režim zamestnancov 
na ich pracoviskách. Na základe takto zisteného stavu najneskôr do 02.12.2021 nahlásia kvestorovi TUKE 
ich požiadavky na nákup testov pre zamestnancov TUKE, pre ktorých je potrebné zabezpečiť testovanie. 

 
III. 

Samotestovanie na TUKE 
 

1. Testovanie zamestnancov TUKE pred vstupom na pracovisko za účelom dodržiavania režimu OTP môže 
prebiehať 2 spôsobmi: 

a) samotestovaním v priestoroch TUKE, 

b) otestovaním v mobilnom odberovom mieste (ďalej len „MOM“). 

2. Podľa Manuálu MH SR rektor TUKE určil autorizovanú osobu na TUKE, ktorá bude dohliadať na riadne 
prevedenie antigénového testu. Autorizovanou osobou za TUKE sú zamestnanci Referátu bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci p. Juraj Anna a Ing. Martin Popovič. 
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3. V prípade, že fakulta, resp. ŠDaJ budú vykonávať samotestovanie zamestnancov samostatne, sú povinní 
určiť autorizované osoby. 

4. Samotestovanie na TUKE pod dohľadom autorizovanej osoby TUKE bude prebiehať stále v pondelok 
(do 31.12.2021) v čase od 08:00 do 11:00 h v priestoroch Kongresového centra TUKE (prízemie Letná 1/9, 
vchod pri podateľni) pod dohľadom autorizovanej osoby. 

5. Ochranné pomôcky pre autorizované osoby TUKE zabezpečí OHSE R TUKE, ktorý taktiež zabezpečí likvidáciu 
odpadu. 

6. Autorizovaná osoba TUKE a prípadné autorizované osoby fakúlt a ŠDaJ vedú evidenciu testovaných 
zamestnancov v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum testovania a výsledok testovania. 

7. V prípade, že fakulty a ŠDaJ zabezpečujú samotestovanie vo vlastnej réžii, stále v piatok príslušného týždňa 
doručia evidenciu nimi testovaných zamestnancov na Referát BOZP Rektorátu TUKE za účelom spracovania 
komplexného zoznamu/evidencie za TUKE. 

8. Výsledky testu budú sprístupnené otestovanej osobe po predložení občianskeho preukazu a bude mu 
vydané potvrdenie, ktoré je platné a záväzné pre zamestnávateľa/TUKE – vzor v prílohe č. 2. 

 

IV. 
Testovanie v MOM 

 
1. V prípade, že zamestnanec nemôže z rôznych dôvodov využiť ponuku TUKE na samotestovanie 

v priestoroch TUKE, môže sa otestovať aj v MOM. 

2. Preplatenie testu vykonaného podľa predchádzajúceho bodu je vo výške 5 €/test. Úhradu zrealizuje TUKE 
(fakulta, ŠDaJ, Rektorát, rektorátne pracoviská) na základe žiadosti zamestnanca – vzor v prílohe č. 3, ktorú 
spolu s dokladmi o zaplatení testu predloží na svoj personálny útvar stále v nasledujúci pracovný deň 
po absolvovaní testovania. 

3. Úhrada za test vo výške 5 € bude zamestnancovi vyplatená buď platbou z pokladne, resp. v najbližšom 
výplatnom termíne,  o čom bude informovať Ekonomický odbor Rektorátu TUKE. 

 
V. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento metodický pokyn je záväzný pre všetky organizačné zložky TUKE. 

2. Tento pokyn  nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania. 

 

 


