
 
 
USMERNENIE BMC SAV platné od 25. 08. 2021 

Toto usmernenie BMC SAV vychádza z Vládou SR a ÚVZ SR prijatých 
aktuálnych opatrení, v reakcii na dostupnosť očkovania proti ochoreniu 
COVID-19 a riziko šírenia delta variantu vírusu SARS-CoV-2.   

 

V súčasnosti sa Delta variant stal dominujúcim variantom vírusu SARS-CoV-2 aj na území Slovenska. Tento variant 
sa odlišuje od predchádzajúcich variantov výrazne vyššou nákazlivosťou. Prvotné príznaky infekcie delta variantom 
pripomínajú bežnú nádchu, avšak ochorenie spôsobené delta variantom môže mať u jedincov, ktorí nie sú imúnni 
voči COVID-19, závažný priebeh so zvýšeným rizikom hospitalizácie. Očakáva sa, že najviac infikovanou skupinou 
budú deti, mladiství a osoby mladšie ako 50 rokov. Najviac ohrozenou skupinou sú však aj naďalej najmä starší 
a chronicky chorí ľudia. 
 
Dostupné epidemiologické dáta zároveň ukazujú, že infekciu vírusom SARS-CoV-2 môžu šíriť aj osoby, ktoré 
prekonali ochorenie spôsobené predchádzajúcimi variantmi vírusu a tiež osoby očkované proti COVID-19, ktoré 
však existujúca imunita ochraňuje pred závažným priebehom ochorenia a smrťou. 
 
Je preto veľmi pravdepodobné, že infekcia vírusom SARS-CoV-2 sa bude rýchlo šíriť so zvýšeným rizikom závažných 
symptómov najmä medzi neočkovanými osobami, ktoré ochorenie COVID-19 zatiaľ neprekonali. K šíreniu bude 
pravdepodobne dochádzať najmä medzi ľuďmi, ktorí sa stretávajú v rámci pracovného alebo školského prostredia. 
Pritom bude zvýšené riziko prenosu infekcie do rodín, v ktorých môže dôjsť k nákaze detí alebo starších, zdravotne 
oslabených ľudí. Rovnako sa vírus bude prenášať z rodín do pracovného prostredia.  
 
Aby sa zamedzilo šíreniu nákazy v prostredí BMC SAV a prenosu infekcie na rizikové skupiny, je povinnosťou 
zamestnancov dodržiavať nasledujúce opatrenia: 
 

• odstup a dôsledná hygiena rúk a pracovného prostredia, dôsledné vetranie pracovných priestorov 

• prekrytie úst a nosa rúškom alebo respirátorom FFP2 v interiéri (bez ohľadu na aktuálne zaradenie 
okresu v COVID Automate), aj v rámci ustálených kolektívov, s výnimkou zamestnanca, ktorý sa 
nachádza vo vnútornom priestore sám, viď https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_237.pdf 

• domáca izolácia aj v prípade prejavov bežného prechladnutia a nádchy, ktoré môžu byť počiatočnými 
symptómami nákazy delta variantom vírusu SARS-CoV-2 

• okamžité nahlásenie domácej izolácie vedúcemu/vedúcej oddelenia alebo úseku, upozornenie 
blízkych kontaktov z obdobia dvoch dní pred prejavom príznakov 

• nahlásenie domácej izolácie vedúcej Právno-organizačného úseku BMC SAV JUDr. Ivete Šárnikovej 

• absolvovanie RT-PCR testovania na prítomnosť RNA vírusu SARS-CoV-2, pričom testovanie zo 
zdravotných dôvodov je naďalej hradené štátom, https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-
covid-19/ (možnosti testovania v BMC SAV budú závisieť od dostupnosti finančných zdrojov),  

• v prípade pozitívneho nálezu je povinná izolácia na 14 dní v domácom prostredí 

• v prípade pozitívneho nálezu RT-PCR testu informovanie blízkych kontaktov, pričom kontakty 
z prostredia BMC SAV majú povinnosť sa dať otestovať 3-5 dní od expozície infikovanej osobe  

• ak je blízkym kontaktom pozitívne testovanej osoby zamestnanec, ktorý nebol očkovaný, ani 
neprekonal ochorenie COVID-19 v období 180 dní pred kontaktom, je povinný nastúpiť na 14 dní do 
karantény, sledovať svoj zdravotný stav a pri jeho zhoršení kontaktovať lekára, §2 Vyhlášky 239 ÚVZ 
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_239.pdf 

• karanténa po blízkom kontakte môže byť ukončená v prípade, ak nie sú prítomné klinické príznaky 
ochorenia a RT-PCR test vykonaný najskôr na 8. deň od kontaktu je negatívny, alebo bez príznakov a 
bez testovania na 14. deň od kontaktu 



• karanténa nie je povinná ak je blízkym kontaktom pozitívne testovanej osoby zamestnanec, ktorý je 
14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, alebo 21 dní po jednodávkovej vakcíne, alebo 14 dní po 
prvej dávke podanej do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo prekonal ochorenie COVID-
19 v období pred nie dlhšom ako 180 dní a nevyskytujú sa u neho klinické príznaky ochorenia, §3 
Vyhlášky 239 ÚVZ https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_239.pdf 

• nahlásenie trvania domácej izolácie, podľa možností aj prípadnej hospitalizácie vedúcemu/vedúcej 
oddelenia a vedúcej Právno-organizačného úseku BMC SAV JUDr. Ivete Šárnikovej 

• počas domácej izolácie môžu zamestnanci čerpať PN, dovolenku, alebo neplatené voľno  

• ak to povaha pracovnej činnosti, a zdravotný stav dovoľuje, a zároveň naliehavosť pracovných úloh 
vyžaduje, môžu zamestnanci v karanténe po súhlase vedúceho/vedúcej oddelenia pracovať z domu, 
pričom sú povinní nahlásiť náplň práce z domu vedúcej Právno-organizačného úseku BMC SAV JUDr. 
Ivete Šárnikovej a po návrate do zamestnania odovzdať výkaz práce z domu s podpisom 
vedúceho/vedúcej oddelenia. 

 
Okrem toho sú v priestoroch BMC SAV platné všetky ostatné aktuálne opatrenia prijaté Vládou SR v súlade 
s platným automatom:  
https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/covid-automat_signalizacny-system_4v1.pdf 
https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 
 

 

Všetky povolené činnosti, resp.  ich  aktuálne obmedzenia sa riadia COVID Automatom, pričom aktuálne   
Zaradenie okresu v COVID Automate si overíte na: https://automat.gov.sk.  
 
Zoznam aktuálnych vyhlášok a usmernení si vyhľadáte na: 
https://automat.gov.sk/references 
 
Pri prijímaní zahraničných hostí a vyslaniach na služobné cesty je potrebné dodržiavať aktuálne platné 
podmienky cestovania uvedené na:  
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19 
 
 
Toto nariadenie je platné a účinné dňom jeho vydania a platí až do odvolania, alebo do vydania ďalšieho 
nariadenia, podľa vývoja situácie. 
 
 
                                    
                                                                                                                            prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. 
                                                                                                                                              riaditeľka BMC SAV                                                                                                                               
 

 

V Bratislave 25. 08. 2021 

 


