SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Usmernenie

krízového štábu Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave pre testovanie
zamestnancov Rektorátu STU pri vstupe na
pracoviská

BRATISLAVA

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Za účelom zabezpečenia vyhlášky č. 311/2021 z 22.12.2021 Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 306/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k
obmedzeniam prevádzok vydáva Krízový štáb Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
usmernenie pre zamestnávateľa, Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave – Rektorát, na
vykonávanie testovania zamestnancov.
PP je záväzný pre všetkých nezaočkovaných zamestnancov vo všetkých organizačných
zložkách na Rektoráte na ochorenie COVID – 19.
Základné informácie
Zamestnávatelia sú povinní dodržiavať takzvaný OTP režim, podľa ktorého majú povolený
vstup na pracovisko výlučne zamestnanci, ktorí sú očkovaní, prekonali ochorenie COVID-19
alebo sú testovaní.
- ďalej osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle
odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci
kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa preukázať :
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR a
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu
v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
- osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
Pre účely tohto PP sa za testovaného považuje taký zamestnanec, ktorý absolvoval antigénový
samotest z nosa – nazálny antigénový samodiagnostický rýchlotest alebo zo slín (ďalej iba
„antigénový samotest“) pod dohľadom autorizovanej osoby za posledných najviac 7
kalendárnych dní alebo iný test podľa § 1 písm. c) Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 264 zo dňa 24. 11. 2021, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia
nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa. Osoby,
ktoré sa otestujú cez mobilné odberové miesta (ďalej len MOM), sa taktiež považujú za
testované osoby podľa tohto PP.
Testovanie antigénovými samotestmi zatiaľ zamestnávateľ nebude vykonávať.
Zamestnancom rektorátu odporúčame využiť mobilné odberné miesto (MOM) :
AG NsP Milosrdní bratia, Bratislava
pavilón Ján, 1. poschodie, samostatný vstup z nám. SNP cez bezbariérovú rampu
Námestie SNP 469/10
81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pred návštevou MOM je potrebné sa zaregistrovať ideálne deň vopred na
https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_ag.php
V prípade nedostupnosti, odporúčame využiť iné zariadenie MOM, ktorého cena za AG TEST
je 5 EUR (platba v hotovosti).
Voľné kapacity je možné overiť napr. tu: https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patientform_ag.php
Uhradená cena vo výške 5 EUR bude na základe predloženého dokladu následne
zamestnancovi R-STU preplatená.
Tento prevádzkový poriadok je platný do 30.01.2022

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Bratislava, 30.12.2021

1

Podpísaný originál sa nachádza na ÚPaKR

Predseda KŠ STU, doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.1
prorektor

