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Dodatok č. 1 k Príkazu GR č. 3 /2021  

V súlade s uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 30/2021 zo dňa 17.01.2021 bol v nadväznosti 

na Príkaz GR č. 1/2021 vydaný Príkaz generálneho riaditeľa Centra vedecko-technických informácií 

SR č. 3/2021 zo dňa 22.01.2021, účinný od 24. 01. 2021 do 02. 02. 2021  (ďalej ako „Príkaz GR č. 

3/2021“). 

 

K Príkazu GR č. 3/2021 prijíma generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR 

nasledovný Dodatok č. 1:  

 

1. Príkaz GR č. 3/2021 sa dopĺňa nasledovne: 

Za bod 6) sa vkladajú nové body 7) a 8), ktoré znejú nasledovne: 

7) „V prípade, že okres, v ktorom má zamestnanec špecifikovaný v bode 3) miesto výkonu práce, 

a/alebo aj okres v ktorom má tento zamestnanec bydlisko, prípadne iné miesto kde sa zdržiava, 

spadá pod okresy, kde na základe skríningového plošného testovania na ochorenie COVID-19 

vykonaného v termíne od 18. do 26. januára 2021 je potrebné vykonať aj druhé kolo tohto 

testovania, je každý takýto zamestnanec, na ktorého sa nevzťahuje práca z domu, povinný 

najneskôr v stredu 03.02.2021 predložiť  k nahliadnutiu svojmu priamemu nadriadenému výsledok 

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 tak potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-

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

tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní tak potvrdenie o zaočkovaní.“ 

8) „V prípade, ak bude mať zamestnanec, na ktorého sa vzťahuje bod 7) pozitívny výsledok testu 

vykonaného od 27. 1. 2021, o tejto skutočnosti ihneď informuje (sms, telefonát, email) svojho 

priameho nadriadeného a riaditeľa príslušnej sekcie, v prípade, ak zamestnanec nespadá pod 

žiadnu sekciu, kontaktuje kanceláriu GR – p.  Kopčanovú.  Zároveň zamestnanec zašle foto/scan 

certifikátu s minimalizovaním osobných údajov (viditeľné ponechá len meno a priezvisko a 

výsledok testu).“ 

Pôvodný bod 7) sa ruší a nahrádza sa ako bod 9), v nasledovnom znení: 

9)„Tento Príkaz nadobúda účinnosť dňom 03.02.2021 a platí do 07.02.2021.“ 

 

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 03.02.2021. 

 

 

 

prof. PharmDr. Ján KYSELOVIČ, CSc.  

generálny riaditeľ 


