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    Príkaz rektora k zníženiu rizika nákazy koronavírusom  
 

Tento príkaz rektora je vydaný v nadväznosti na aktuálnu situáciu spojenú s výskytom a šírením 

koronavírusu v Slovenskej republike a opatreniami prijatými vládou SR, Úradom verejného zdravotníctva 

SR a ďalšími rezortnými nariadeniami na obdobie od 25. januára 2021 do 7. februára 2021 

 

    V súlade s prijatými opatreniami prikazujem:  

 

     S účinnosťou od 25. januára 2021 do 7. februára 2021 na Katolíckej univerzite v Ružomberku 

nariaďujem zamestnancom rektorátu a univerzitným pracoviskám zabezpečiť nevyhnutné prevádzkové 

činnosti univerzity takto:  

 

Na Slovensku začal 1. januára 2021 od 5,00 hod. platiť prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek. 

Opatrenie po opätovnom predĺžení platí do 7. februára 2021 do 1,00 hod. Preto od 25. januára 2021 do  

7. februára 2021 umožňujem tieto výnimky zo zákazu vychádzania: 

 

1. Cesta do a zo zamestnania všetkým dekanom fakúlt KU a ostatným vedúcim zamestnancom KU a 

zamestnancom rektorátu, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia 

zamestnávateľa vykonávať prácu na doma a cesta späť, na základe Dekrétu o nutnosti práce na 

pracovisku vydaným rektorom KU (viď Príloha č. 1).  

 

 



 

 

2. Následne rektor KU a dekani fakúlt KU do 21. januára 2021 zabezpečia výber tých zamestnancov, 

ktorých výkon práce sa musí zabezpečovať z pracoviska. Následne rektor KU a dekani fakúlt KU 

najneskôr do 22. januára 2021 do 12,00 hod. vydajú dekréty príslušným zamestnancom (viď Príloha 

č. 1).  

3. Predmetné zoznamy zamestnancov, ktorým bol vydaný dekrét, podpísaný rektorom KU a dekanmi 

fakúlt KU, sa doručia do 22. januára 2021 do 12,00 hod. do kancelárie rektora KU, kde budú 

evidované do 7.2. 2021 s ich následnou likvidáciou. 

4. Prevádzkovým zamestnancom: vrátnikom, údržbárom, upratovačkám, vodičovi, zamestnankyniam 

podateľne udeľujem striedavé pracovné voľno s náhradou mzdy do 7. februára 2021. Striedanie 

zamestnancov je v kompetencii ich vedúcich. 

5. Zamestnancom rektorátu a univerzitných pracovísk, ktorým to druh práce dovoľuje, udeľujem prácu 

na doma, ktorú zamestnanec vykonáva v zmysle § 52 ods. 5 Zákonníka práce a Pracovného poriadku 

Katolíckej univerzity v Ružomberku VP-KU-24 s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich plnenia 

a dokladovania ich plnenia. Zamestnanec vykonávajúci prácu z domu je povinný zdržiavať sa na 

vopred dohodnutom mieste, kde je zamestnávateľ oprávnený skontrolovať zamestnanca a byť k 

dispozícii zamestnávateľovi prostredníctvom e-mailu alebo telefonickej komunikácie.  

Zároveň poverujem vedúcich zamestnancov o kontrolu výstupov tých zamestnancov, ktorým bolo 

pridelené pracovať z domu. Výnimku tvoria pracoviská, ktoré zabezpečujú nevyhnutný chod 

univerzity: kancelária rektora; kancelária kvestora; oddelenie pre plán a rozpočet; oddelenie učtárne 

a majetku; mzdová učtáreň; riadenie ľudských zdrojov a referát obrany, civilnej ochrany a ochrany 

utajovaných skutočností; zamestnanec pre zabezpečenie digitálnych technológií, Ubytovacie a 

stravovacie zariadenia KU a Univerzitná knižnica KU.  

Povinná prítomnosť na pracovisku je v čase od 9,00 do 11,00 hod. a to na vybavenie nevyhnutných 

záležitostí s náhradou mzdy do 7. februára 2021. V nevyhnutných prípadoch môžu vedúci 

zamestnanci po konzultácii s rektorom KU rozhodnúť o udelení výnimky.  

Na súčastiach KU vyššie stanovené podmienky určia dekani fakúlt KU. 

6. Budova rektorátu bude otvorená v čase od 6,30 do 18,30 hod. V ostatných budovách bude prevádzka 

zabezpečená podľa pokynov dekanov fakúlt KU.  

7. Udeľujem výnimku ceste na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), ceste na výdajné miesto 

kamenných, internetových obchodov (e-shop) a ceste na výdajné miesto iných obchodov a ceste 

späť. 



8.  Zakázaná je konzumácia jedla v prevádzke - jedlo si bude možné zobrať len domov. Udeľujem 

výnimku stravovania sa v jedálni KU zamestnancom vykonávajúcich prácu na pracoviskách KU.  

 

9. Nové prezenčné a kombinované mobility v rámci Erasmus + sa môžu realizovať za podmienky 

dodržania aktuálnych opatrení pre vstup a výstup z krajiny a podmienok prijímajúcej inštitúcie. 

Prebiehajúce mobility sa realizujú podľa aktuálnych platných opatrení vydaných úradom Hlavného 

hygienika Slovenskej republiky. 

 

10. V prípade možnej zmeny dištančnej metódy štúdia na prezenčnú metódu,v prípade zlepšenia situácie 

a uvoľnenia protiepidemických opatrení, budú študenti o tejto skutočnosti včas informovaní zo 

strany vedenia fakúlt. 

 
11. Otvoriť prevádzku knižnice na KU v Ružomberku. Od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 

užívatelia knižnice, sa musia preukázať  negatívnym  výsledkom  RT-

PCR  testu  alebo  antigénového  testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie 

COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a 

má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti 

ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,  

Od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 užívatelia knižnice, sa musia 

preukázať  negatívnym  výsledkom  RT PCR  testu  alebo  antigénového  testu certifikovaného na 

území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 27. januára 2021 alebo ak táto osoba 

prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak 

táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto 

očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Ak v čase od. 3.2 . 2021 do 7.2. 2021 bude miera pozitivity v 

okrese nižšia, t.j. ak budeme podľa prvého scriningu patriť medzi vybraté okresy, pre návštevu 

knižnice bude postačovať prvý pôvodný test. 

12. V zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „Uznesenie“) k návrhu na rozšírenie 

vyhláseného núdzového stavu 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 vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. 09. 2020 bola 

na území Slovenskej republiky, obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od od 

1.1. 2021 do 7. 2. 2021, v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, pričom boli 

definované aj výnimky z tohto obmedzenia, vrátane cesty do a zo zamestnania. Súčasťou 

predmetných opatrení je aj celoplošné testovanie občanov Slovenskej republiky. Z uvedeného 



opatrenia vyplýva že osoba, ktorá sa nepreukáže testom, resp. ktorá bude pozitívne testovaná, 

musí ostať v karanténe. Vzhľadom na uvedené skutočnosti rektor KU nariaďuje: 

S účinnosťou od 27.1. 2021 do 2.2. 2021 bude umožnený vstup na pracovisko v priestoroch KU                

a všetkých jej pracovísk výhradne zamestnancom, ktorí sa preukážu  negatívnym  výsledkom  RT-

PCR  testu  alebo  antigénového  testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie 

COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a 

má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti 

ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní 

(zamestnanci KU potvrdenie o negatívnom teste predložia pracovníkovi, ktorého poverí rektor KU, 

dekani fakúlt alebo príslušní vedúci pracovníci ostatných súčastí KU, za ich archiváciu zodpovedajú 

zamestnanci personálneho útvaru na jednotlivých pracoviskách a súčastiach KU), v pracovnom 

týždni od 27.1.2021 do 2.2. 2021 nie starším  testom ako z 18.1. 2021 a v pracovnom týždni od 3.2. 

2021 do 7.2. 2021 testom nie starším ako z 2.2. 2021. 

Zamestnanci KU, ktorí sa nepreukážu negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 a bude 

im v období od 27.1. 2021 do 7.2. 2021 nariadený zákaz vychádzania mimo bydliska, sú povinní 

nahlásiť si v práci čerpanie dovolenky alebo pracovné voľno bez náhrady mzdy (neplatené voľno). 

Neúčasť na testovaní na ochorenie COVID-19 a následná karanténa nie je v tomto prípade dôvodom 

na udelenie povolenia na prácu z domu (prácu z domu môže rektor KU a dekani fakúlt udeliť len 

zamestnancom, ktorí majú nad 65 rokov, prípadne zamestnancom so zníženou mobilitou či 

zdravotnými obmedzeniami, resp. zahraničným vyučujúcim, ktorí vyučujú online).  

- Zamestnanci KU s pozitívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, ktorí budú 

bezpríznakoví resp. budú schopní pracovať, je im nariadený zákaz vychádzania mimo bydliska, 

môžu, pokiaľ im to druh práce umožňuje, mať ním riadeným zamestnancom pridelenú prácu z 

domu, ktorú vykonáva v zmysle § 52 ods. 5 Zákonníka práce a Pracovného poriadku Katolíckej 

univerzity v Ružomberku VP-KU-24 s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich plnenia 

a dokladovania ich plnenia. Zamestnanec vykonávajúci prácu z domu je povinný zdržiavať sa na 

vopred dohodnutom mieste, kde zamestnávateľ je ho oprávnený skontrolovať a byť k dispozícii 

zamestnávateľovi  prostredníctvom  e-mailu alebo telefonickej komunikácie.  

-  Zamestnanci KU s pozitívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 a s ťažším priebehom 

ochorenia alebo tí, ktorým to druh práce neumožňuje, je im nariadený zákaz vychádzania mimo 

bydliska, sú povinní nahlásiť v zmysle § 141 ods. 1 Zákonníka práce neprítomnosť v práci počas 

trvania karantény alebo čerpanie dovolenky. 

 



13.  Naďalej platia všetky opatrenia na ochranu životov a zdravia študentov a zamestnancov KU a všetky 

ostatné dokumenty vydané rektorom KU vzťahujúce sa na dodržiavanie opatrení ÚVZ SR (v 

predchádzajúcich dokumentoch sa neprihliada na ich predchádzajúce terminovanie). Študentom 

nelekárskych zdravotníckych odborov sa odporúča prihlásiť na očkovanie proti ochoreniu COVID-

19, nakoľko sa s nimi počíta v prvej vlne očkovania populácie. Prihlásiť sa je možné cez link 

https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php. Zdôvodnenie: Tento príkaz sa 

vydáva v súlade s vyjadrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, uznesením vlády 

SR č. 808 z 31. decembra 2020 a ďalších rezortných nariadení ohľadom pandémie. 

 

Vypracoval: 

R Kendera  
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