
  

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

vzhľadom na skutočnosť, že sa na samotestovanie zamestnancov fakulte podarilo zabezpečiť odborný 

zdravotnícky personál, Vám oznamujeme zmenu termínov ponuky samotestovania zamestnancov 

antigénovými testami. Možnosť samotestovania do 31.12.2021 bude zabezpečená v nasledujúcich 

termínoch: 

1) dňa 2.12.2021 (štvrtok) v čase od 14:00 do 16:00 hod., 

2) dňa 9.12.2021 (štvrtok) v čase od 14:00 do 16:00 hod., 

3) dňa 16.12.2021 (štvrtok) v čase od 14:00 do 16:00 hod. 

V súlade s uvedeným upozorňujeme, že: 

a) samotestovanie v pôvodných pondelkových termínoch sa týmto ruší, 

b) zamestnanci, ktorí sa samotestovania zúčastnili dňa 29.11.2021, sa negatívnym výsledkom 

samotestu môžu preukázať pri vstupe do campusu max. do 5.12.2021, 

c) samotestovanie zamestnancov počas vyššie uvedených decembrových termínov bude 

vykonávané za asistencie zdravotníckeho personálu, 

d) pri samotestovaní bude vždy k dispozícii zamestnanec MTF STU, ktorý bude vykonávať 

evidenciu výdaja testu a zároveň bude kontrolovať výsledky testov, o ktorých vyhotoví 

záznam – potvrdenie o vykonaní testu, s uvedením výsledku testu,  

e) vo výnimočných prípadoch, napr. pri čerpaní dovolenky, návrat z PN, návrat z OČR, alebo 

iného výnimočného dôvodu návratu do práce "mimo testovacieho dňa", zamestnanec min. 

deň vopred kontaktuje techničku BOZP/PO/CO Ing. Otajovičovú za účelom dohodnutia 

vykonania testu,  

f) neúčasť na testovaní počas testovacieho dňa z dôvodu výkonu práce z domácnosti sa 

nepovažuje za výnimočný prípad ospravedlňujúci neúčasť na testovaní,  

g) v prípade, že sa zamestnanec nemôže zúčastniť testovania v uvedených termínoch z iných 

ako výnimočných prípadov, je povinný zabezpečiť si test s potvrdením o vykonaní testu vo 

vlastnej réžii na vlastné náklady v akreditovanom pracovisku (MOM),  

h) vykonanie samotestovania zamestnancom v domácom prostredí s fotografiou negatívneho 

testu sa nepovažuje za relevantný podklad pre vstup do campusu.  

Vyššie uvedené informácie v tomto dokumente dopĺňajú Pokyn dekana na vykonávanie kontroly 

vstupu do budov MTF STU z dňa 26.11.2021. Ostatné informácie zostávajú nezmenené. 

 

V Trnave dňa: 30.11.2021 

 

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. 

dekan MTF STU 


