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Príkaz GR č. 5/2020 
(ďalej ako „príkaz“) 

 

V súvislosti  s novými usmerneniami Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR 
a konzília odborníkov platnými od 1. septembra 2020 vydávam príkaz generálneho riaditeľa Centra 
vedecko-technických informácií SR v nasledujúcom znení: 
 

1. Všetkým zamestnancom prikazujem, aby vstupovali a pohybovali sa v priestoroch CVTI SR len 

s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka), pri každom vstupe do budovy si 

aplikovali dezinfekciu na ruky a pokiaľ je to možné, zachovávali odstupy osôb minimálne 2 m. 

 

2. Všetci zamestnanci sú povinní absolvovať domácu izoláciu alebo predložiť negatívny RT-PCR 

test alebo čestné vyhlásenie podľa nasledovných podmienok: 

 

2.1 Všetkým zamestnancom, ktorí od 01. septembra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie 

Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu Európskej 

únie, resp. krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie a zároveň, ktorá nie je uvedená v 

nasledovnom zozname: 

Austrálske spoločenstvo 

Cyperská republika 

Česká republika 

Čínska ľudová republika 

Dánske kráľovstvo 

Estónska republika 

Fínska republika 

Grécka republika 

Írska republika 

Island 

Japonsko 

Kórejská republika 

Lichtenštajnské kniežatstvo 

Litovská republika 

Lotyšská republika 

Maďarsko 

Monako 

Nemecká spolková republika 

Nórske kráľovstvo 

Nový Zéland 

Poľská republika 

Rakúska republika 

Slovinská republika 

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 

Švajčiarska konfederácia 

Talianska republika, 
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sa v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/6850/2020 z 28.08.2020 

nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR 

testu na ochorenie COVID-19, alebo v prípade bezpríznakového priebehu izolácie v 

domácom prostredí dovŕšením jej 10. dňa. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-

19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. 

 

2.2 Všetkým zamestnancom, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobami, ktoré od 01. 

septembra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas 

predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu Európskej únie, resp. krajinu, ktorá nie je členom 

Európskej únie a zároveň ktorá nie je uvedená v zozname krajín uvedenom v bode 2.1 sa 

po dobu domácej izolácie takejto osoby nariaďuje 10-dňová domáca izolácia.  

 

2.3 Každý zamestnanec, ktorý bol v kontakte s osobou nakazenou ochorením COVID-19, resp. 

osobou u ktorej je podozrenie na ochorenie COVID-19, alebo s osobami ktoré boli 

v kontakte s takouto osobou, alebo žije v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá bola v 

kontakte s osobou nakazenou ochorením COVID-19, resp. osobou, u ktorej je podozrenie 

na ochorenie COVID-19, je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať svojho 

priameho nadriadeného a podstúpiť dobrovoľnú domácu izoláciu počas nasledujúcich 10 

dní alebo je povinný sa preukázať negatívnym  výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 96 

hodín. 

 

2.4 O nutnosti absolvovať domácu izoláciu z akýchkoľvek dôvodov je každý zamestnanec 

povinný informovať svojho priameho nadriadeného a vedenie CVTI SR neodkladne. 

V prípade, ak zdravotný stav a pracovná náplň zamestnanca umožňuje vykonávať prácu 

z domácnosti zamestnanca môže so súhlasom generálneho riaditeľa CVTI SR a na základe 

pokynov svojho priameho nadriadeného tento zamestnanec vykonávať prácu z 

domácnosti počas obdobia domácej izolácie. 

 

2.5 Zamestnanec, ktorý má povinnosť absolvovať domácu izoláciu je povinný sa pri vstupe na 

pracovisko alebo do priestorov CVTI SR preukázať  splnením povinnosti absolvovať izoláciu 

v domácom prostredí predložením negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie 

COVID-19 vykonaným v laboratóriách na území Slovenskej republiky alebo čestným 

vyhlásením, že vykonal/absolvoval povinnú 10 –dňovú domácu izoláciu. 

 

2.6 Zamestnanci, ktorí nemajú povinnosť absolvovať domácu izoláciu, resp. sa preukázať 

negatívnym  výsledkom RT-PCR testu a v posledných 14 dňoch neboli vycestovaní mimo 

územia SR  a v uvedenom čase si čerpali dovolenku, sú  najneskôr pri návrate do práce túto 

skutočnosť povinní potvrdiť v čestnom vyhlásení a toto vyhlásenie predložiť svojmu 

priamemu nadriadenému. 

 

2.7 Zamestnanci, ktorí nemajú povinnosť absolvovať domácu izoláciu, resp. sa preukázať 

negatívnym  výsledkom RT-PCR testu a v posledných 14 dňoch boli vycestovaní mimo 

územia SR pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu Európskej únie, resp. 

krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie a zároveň ktorá je uvedená v zozname krajín 

uvedenom v bode 2.1 sú najneskôr v deň nástupu/návratu do práce túto skutočnosť 
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povinní uviesť v čestnom vyhlásení a toto vyhlásenie predložiť svojmu priamemu 

nadriadenému. 

 

2.8 Obdobne je povinný postupovať každý zamestnanec aj v prípade, ak sa zúčastní/zúčastnil 

zahraničnej pracovnej cesty, pri nástupe/návrate do práce po dovolenke, resp. dňoch 

pracovného voľna, OČR alebo PN, ako aj nový zamestnanec pri nástupe do zamestnania. 

 
2.9 V prípade, ak zamestnanec nepredloží jeden z uvedených dokumentov alebo ich odmieta 

zamestnávateľovi predložiť alebo zamestnávateľ dodatočne zistí, že uvedené informácie v 

čestnom prehlásení boli nepravdivé, alebo zamestnanec, ktorý je povinný vykonať izoláciu, 

túto izoláciu nedodržal/porušil, zamestnávateľ odoprie tomuto zamestnancovi vstup do 

priestorov CVTI SR a súčasne sa  takéto konanie zamestnanca bude považovať za závažné 

porušenie pracovnej disciplíny a môže byť dôvodom na ukončenie pracovného pomeru v 

zmysle ustanovenia § 70 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. 

 

3. Odporúčam obmedziť organizovanie hromadných podujatí, v prípade, ak je takéto podujatie 

organizované musia byť dodržané nasledovné podmienky: 

 

3.1 organizovať hromadné podujatia pracovnej, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej 

povahy  je možné v exteriéroch, ak v  jednom okamihu nie je na podujatí viac ako 1000 

osôb alebo v interiéroch viac ako 500 osôb. Výnimku z tohto zákazu majú hromadné 

podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia 

disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín, 

 

3.2  vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými 

dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka), 

 
3.3 vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a 

predmetov, 

 

3.4 zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou, že ak sa u osoby prejavia príznaky 

akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho 

ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, 

 

3.5 zákaz podávania rúk, 

 

3.6 pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov 

hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to 

neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú 

činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, 

osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia 

vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať, 
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3.7 v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej 

domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom 

sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, 

 

3.8 zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, 

 

3.9 organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa 

zúčastňujúcich na hromadnom podujatí, 

 

3.10 podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri, v 

prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť 

priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup, 

 

4. Prikazujem všetkým zamestnancom sa naďalej správať zodpovedne voči sebe a okoliu, dbať na 

účinné hygienické opatrenia (dôkladné umývanie rúk, sociálny dištanc od cudzích osôb, 

respiračná hygiena, nosenie rúšok v interiéroch, preplnených priestoroch, verejnej hromadnej 

doprave, na hromadných podujatiach a pod.) naďalej rešpektovať Opatrenia proti šíreniu 

ochorenia COVID-19. 

 

5. Tento Príkaz nadobúda účinnosť dňom 01.09.2020 a platí až do odvolania, resp. do vydania 

ďalšieho príkazu, a to podľa vývoja situácie. 

 

 

V Bratislave, dňa 31.08.2020  

 

 

 

 

prof. PharmDr. Ján KYSELOVIČ, CSc.  

generálny riaditeľ 

 


