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Dodatok č. 1 k Príkazu GR č. 5 /2021

v súlade s uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 77/2021 zo dňa 5. 2. 2021 sa v nadväznosti na Príkaz
GR č. 1/2021, Príkaz GR č. 3 a Príkaz GR č. 4 bol vydaný príkaz generálneho riaditeľa Centra vedeckotechnických informácií SR č. 5/2021 (ďalej ako „príkaz“).
Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 123/2021 zo dňa 28. 2. 2021 prijíma Generálny
riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR k Príkazu GR č. 5/2021 nasledovný Dodatok č. 1:
1. Bod 5) sa mení nasledovne:
5) „Každý zamestnanec podľa bodu 3, na ktorého sa nevzťahuje práca z domu, je povinný
predložiť k nahliadnutiu svojmu priamemu nadriadenému výsledok RT-PCR testu alebo
antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie
staršieho ako 7, 14 alebo 21 dní, v závislosti od regionálneho indikátoru, ktorý bude
aktualizovaný každý utorok uznesením vlády podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja
epidémie a prijímanie proti epidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia COVID-19 (
„COVID AUTOMAT“). Ak osoba podľa prvej vety prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho
prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace preukáže sa týmto potvrdením 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 potvrdením o zaočkovaní.
Povinnosť podľa tohto bodu sa nevzťahuje na osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná
kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.“
2. Za bod 6) sa vkladá nový bod 7) v tomto znení:
7) „Prikazujem všetkým zamestnancom vstupovať do priestorov zamestnávateľa výlučne
s použitím respirátorov FFP2, pričom ich nosenie je povinné po celú dobu výskytu zamestnanca
na pracovisku zamestnávateľa.“
3. Pôvodný bod 7) sa prečísluje ako bod 8) .
4. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom 3. 3. 2021 okrem bodu 3., ktorý nadobúda účinnosť
dňom 15. 3. 2021.

V Bratislave, dňa 2. 3. 2021

prof. PharmDr. Ján KYSELOVIČ, CSc.
generálny riaditeľ

