
 
Výzva rektora k zamestnancom a doktorandom univerzity k realizácii testovania na UPJŠ. 
 
 

Milé kolegyne a kolegovia, 

obraciam sa na Vás v súvislosti s celoplošným testovaním obyvateľov Slovenska „SPOLOČNÁ 

ZODPOVEDNOSŤ“. Máme maximálnu snahu o to, aby ste tento logisticky náročný úkon mohli 

absolvovať za logistickej a odbornej garancie svojej alma mater. Keďže nám veľmi záleží na 

Vašom zdraví i zdraví Vašich rodinných príslušníkov intenzívne sa pripravujeme na to, aby ste 

procedúru testovania mohli absolvovať v priestoroch LF na Tr. SNP 1, kde sa pokúsime Vám 

určiť čo najpresnejší časový harmonogram tak, aby ste sa vyhli dlhým radom a najmä 

obrovskému počtu testovaných.  Testovanie sa uskutoční v dňoch 31.10. až 1.11.2020. Aby 

sme kapacitne a organizačne testovanie zvládli potrebujeme však, aby ste sa urýchlene 

zaregistrovali na našom portáli.  

Zároveň Vás informujem  o odpovediach na očakávané a už  frekventovane kladené otázky: 

1. Testy budú antigénové? 
 Áno. 

 

2. Musia prísť zamestnanci UPJŠ na „naše“ odberné miesto, alebo môžu sa otestovať aj 
v mieste bydliska?      

 Nemusia, môžu aj v mieste bydliska. 
 

3. Je toto testovanie náhradou celoplošného? 
 Áno,  je to testovanie ako súčasť akcie SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ. 

 

4. Je potrebný súhlas zamestnanca na odber vzorky?  
 Testovanie je dobrovoľné a každý kto sa ho zúčastní bude mu vzorka 

odobraná. 
 

5. Niektorí zamestnanci nemajú vlastné mailové adresy. Akým spôsobom ich prihlásiť? 
 Riešením je, aby poverený zamestnanec pracoviska na svojej e-mailovej 

adrese do počtu  prihlásených zahrnul seba, svojich rodinných príslušníkov 
a počet dotknutých zamestnancov pracoviska bez mailovej adresy. V ďalšom 
bude tento poverený zamestnanec distribuovať ďalšie informácie o postupe 
testovania aj k svojim kolegom. 
 

6. Čo rozumieť pod pojmom príbuzný v spoločnej domácnosti?  

 Ide o najbližších príbuzných v prvom rade, ktorí nie sú našimi zamestnancami, 

t. j. manžel/manželka resp. druh/družka a deti.  

 
Na záver Vás chcem vyzvať, aby sme počas testovania boli maximálne ohľaduplní 
a zodpovední. Ďakujem už teraz všetkým tým, ktorí majú odvahu sa na tento krok podujať po 
organizačnej stránke ako aj tým, ktorí neváhajú ako dobrovoľníci testovanie uskutočniť na úkor 
svojho voľna. 
  
Testovanie na UPJŠ sa uskutoční, ak získame všetky potrebné povolenia a budeme 

pripravení po materiálnej stránke a o testovanie prejavíte dostatočný záujem. V tejto 

chvíli  intenzívne realizujeme potrebné kroky, čakáme na schválenie zo strany 

Ministerstva obrany. Po registrácii budete včas informovaní o ďalšom postupe. 
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