Príkaz dekana
číslo 6 / 2020
Dátum: 01.09.2020

na vyplnenie on-line dotazníka zamestnancov SvF STU v Bratislave
o aktuálnom zdravotnom stave v súvislosti s pobytom a cestovaním
do zahraničia a na postup v nahlasovacej povinnosti v prípade návratu
z rizikových krajín

Na základe aktuálneho vývoja pandémie koronavírusu a v súlade so všeobecne
záväznými predpismi a nariadeniami SR prijatými v mimoriadnej situácii na
obmedzenie šírenia pandémie koronavírusu a v súlade s Čl. 8 ods. 5 Organizačného
poriadku Stavebnej fakulty STU v Bratislave prijímam nasledujúce opatrenia, ktoré
nariaďujem vykonať
zamestnancom a doktorandom (ďalej len „pracovníkom“) nasledovne:

Článok 1

1. Každý pracovník je povinný najneskôr 24 hodín pred prvým vstupom na fakultu
po 01.09.2020 vyplniť a zaslať čestné vyhlásenie (formou dotazníka, ktorý tvorí
Prílohu č. 1 tohto Príkazu) na mailovú adresu svojho vedúceho pracoviska
a taktiež na adresu: alena.mareckova@stuba.sk v prípade zamestnancov
a antonia.lascekova@stuba.sk v prípade doktorandov; ako predmet správy je
povinný uviesť:
COVID čestné vyhlásenie
2. V dotazníku pracovník deklaruje skutočnosti týkajúce sa jeho prípadného
pobytu v rizikových krajinách, prípadných zdravotných príznakov akútneho
ochorenia, ako aj ďalšie podstatné skutočnosti smerujúce k zamedzeniu šírenia
možnej nákazy v kolektíve.
3. Pracovník, ktorý od 01.09.2020 vstúpil na územie SR, pričom počas uplynulých
10 dní navštívil niektorú z rizikových krajín, je povinný po návrate na územie
SR absolvovať izoláciu v domácom prostredí (karanténa) v trvaní 10 dní a/alebo
sa najskôr 5 dní po návrate podrobiť testovaniu – táto povinnosť mu vyplýva z
nariadení ústredných orgánov (Úrad verejného zdravotníctva SR). Povinnosť
absolvovať domácu izoláciu vyplýva pracovníkovi aj v prípade, ak sa z rizikovej
krajiny vrátila osoba žijúca s ním v spoločnej domácnosti, prípadne blízka
osoba, s ktorou bol v bezprostrednom kontakte po návrate tejto osoby
z rizikových krajín. Aktuálny zoznam bezpečných (nie rizikových) krajín je
zverejnený na: https://korona.gov.sk/ehranica/ (zo zoznamu bezpečných
krajín sú dňom 01.09.2020 vyradené Chorvátsko, Španielsko, Francúzsko,
Holandsko, Belgicko, Malta). Osoby prichádzajúce z Ukrajiny na Slovensko sa
musia zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica. Bez tohto potvrdenia
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nebudú môcť vstúpiť na územie SR. Občania mimo EÚ budú musieť mať toto
potvrdenie k dispozícii počas celého pobytu.
4. Vedúci pracoviska je na základe údajov z dotazníka svojho pracovníka povinný
obratom pred nástupom pracovníka do práce na základe zaslaných podkladov
oznámiť meno pracovníka, ktorý sa vrátil z rizikovej krajiny, na adrese:
alena.mareckova@stuba.sk (ako predmet správy uvedie: COVID čestné
vyhlásenie); v prípade doktoranda na adrese: antonia.lascekova@stuba.sk
5. Vedúci pracoviska sa bezodkladne dohodne s pracovníkom, ktorý sa vrátil
z krajiny, ktorá je v tom čase v zozname rizikových krajín (príp. sa odtiaľ vrátila
osoba žijúca s ním v spoločnej domácnosti alebo osoba blízka) prednostne na
práci z domácnosti (home-office) – a to na obdobie trvania karantény; toto
neplatí v prípade, ak zamestnanec nastúpil na pandemickú PN/ OČR, alebo ak
jeho práca z domácnosti nie je možná z hľadiska druhu vykonávanej práce
alebo z hľadiska organizácie práce pracoviska; v prípade doktoranda nie je
sankcionovaný za neprítomnosť v škole, ak svoje študijné a výskumné
povinnosti nemôže absolvovať dištančne.
6. Podrobnejšie podmienky zaradenia na pandemickú PN/OČR:
https://www.socpoist.sk/ako-poziadat-o-nemocensku-davku/68337s#2
https://www.socpoist.sk/ako-poziadat-o-pandemicke-osetrovne/68337s#1
https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-odporuca--kedy-majurodicia-narok-na-ocr-po-1-septembri-/48411s68873c?
7. Pracovník, ktorý sa zdržiaval v rizikových krajinách pred nástupom do práce
alebo aj v priebehu akad. roka, zašle elektronicky (sken, foto) negatívne
výsledky testu (v prípade povinnosti podrobiť sa testovaniu), alebo potvrdenie
o prekročení št. hranice staršie ako 10 dní, a to na adresu:
alena.mareckova@stuba.sk; doktorand tieto údaje zašle na adresu:
antonia.lascekova@stuba.sk – vedúca ŠO o tejto skutočnosti informuje
vedúceho príslušnej katedry.
8. Do uplynutia 10-dňovej karantény, resp. do odoslania negatívneho výsledku
testu na adresu uvedenú v bode 7. je vstup rizikového zamestnanca na
pracovisko striktne zakázaný.
9. Ustanovenia uvedené v tomto článku platia primerane aj pre pracovníkov,
ktorí plánujú cestovať do zahraničia po nadobudnutí platnosti tohto Príkazu.
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Článok 2

1.

Zámerom opatrení uvedených v tomto príkaze je zabrániť, aby osoby z radov
pracovníkov infikované COVID-19 vracajúce sa z rizikových krajín pred ich
nástupom do školy zvýšili riziko nákazy v priestoroch fakulty.

2.

Pracovník pri plnení opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu dodržiava aj
ďalšie podmienky stanovené v predpisoch a nariadeniach prijatých na
národnej úrovni. Všetky dostupné informácie zverejňuje zamestnávateľ na
stránke https://www.svf.stuba.sk/7956 a https://www.svf.stuba.sk/7958
a zamestnanci sú povinní sa nimi v zodpovedajúcom čase a rozsahu riadiť.

3.

Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto smernice je možné vykonať iba jej
číslovanými dodatkami podpísanými dekanom.

4.

Dotazník má zároveň charakter Čestného vyhlásenia. Vyplnením a svojím
podpisom zamestnanec deklaruje, že údaje v ňom sú pravdivé a že si je
vedomý právnych následkov v prípade preukázania nepravdivosti ním
uvádzaných údajov vrátane finančných sankcií od príslušných orgánov
verejného zdravotníctva.

5.

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania.

Stanislav Unčík v.r.

Príloha: Zdravotný dotazník a vyhlásenie pracovníka;
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