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Usmernenie k opatreniam proti šíreniu ochorenia COVID-19 na pracovisku 

 

Vzhľadom na predpokladané zhoršenie epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, 

týmto  

 

v y d á v a m 

usmernenie všetkým zamestnancom Úradu Slovenskej akadémie vied, ktoré obsahuje prehľad 

aktuálnych opatrení platných na pracovisku, ako aj prehľad aktuálnych predpisov Úradu verejného 

zdravotníctva SR platných k dnešnému dňu. 

 

1. Vnútorné predpisy zamestnávateľa 

 

- Príkaz vedúceho Úradu SAV č. 1/2020 zo dňa 16.07.2020 v znení neskorších zmien upravuje 

opatrenia na zabránenie prenosu a šírenia ochorenia COVID-19 na pracovisku.  

 

- Opatrenie č. 1/2021 zo dňa 24.05.2021, ktorým sa stanovujú podmienky stravovacieho 

zariadenia Úradu SAV. 

 

- Príkaz vedúceho Úradu SAV č. 5/2021 zo dňa 03.09.2021, ktorým sa stanovujú opatrenia 

v prípade podozrenia a výskytu ochorenia COVID-19 na pracovisku. 

 
Všetky aktuálne platné vnútorné predpisy nájdete vždy na nasledovnom odkaze:  

Úrad SAV - predpisy - COVID-19 

 

2. Predpisy Úradu verejného zdravotníctva SR 

 

- Hromadné podujatia  

VYHLÁŠKA č. 241/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 

12.08.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam 

hromadných podujatí 

 

- Izolácia pozitívnych osôb a karanténa osôb úzkeho kontaktu  

 

VYHLÁŠKA č. 239/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 

12.08.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb 

pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s 

osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 

 

- Prekrytie horných dýchacích ciest 

VYHLÁŠKA č. 237/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 

12.08.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti 

prekrytia horných dýchacích ciest 

https://disk.savba.sk/index.php/s/1qKx103ZRnIRXAM
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_241.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_239.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_237.pdf
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3. Boli ste pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19? 

 
Ak ste boli pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19 postupujte nasledovne: 

1. dodržiavajte izoláciu,  

2. kontaktujte svojho všeobecného lekára, oboznámte ho s Vaším výsledkom a požiadajte o 

vydanie potvrdenia o PN, 

3. kontaktujte všetkých, s ktorými ste boli v úzkom kontakte s pokynom, aby zostali v 

domácej izolácií a aby sa zaregistrovali na vyšetrenie, 

4. zoznam kontaktov (meno a priezvisko kontaktu, telefónne číslo), s ktorými ste boli v úzkom 

kontakte, zašlite emailom na príslušný RÚVZ,  

5. čakajte na pokyny od príslušného RÚVZ.  

 

Povinná izolácia Vám trvá po dobu 14 dní od dátumu odobratia vzorky s pozitívnym výsledkom, pokiaľ 

sa počas posledných troch dní tejto doby u Vás nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia. 

 

Pokiaľ sa počas posledných troch dní z doby 14 dní vyskytol u Vás akýkoľvek z klinických príznakov 

ochorenia, izolácia sa ukončuje momentom, kedy posúdi osobu pozitívnu na ochorenie jej všeobecný 

lekár, ako spôsobilú ukončiť izoláciu. 

 

4. Boli ste v úzkom kontakte s pozitívnou osobou? 

 

Ak ste prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, 

počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky tejto osobe alebo dvoch dní pred objavením sa 

prvých klinických príznakoch ochorenia u tejto osoby do skončenia jej izolácie ste povinný dodržiavať  

karanténu v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. 

 

Povinnosť karantény sa nevzťahuje na osobu, ktorá 

a) je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 

s dvojdávkovou schémou, 

b) je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 

s jednodávkovou schémou, alebo 

c) je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak 

bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od 

prekonania ochorenia COVID-19 alebo 

d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, 

a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia. 

 

Karanténa Vám končí 

a) v prípade, ak sa u Vás nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok RT 

PCR testu vykonaného najskôr v 8. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na 

ochorenie je negatívny, uplynutím doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou 

na ochorenie, 

b) ak u Vás nebol vykonaný test a počas doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou 

na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, 

uplynutím doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, 

c) v prípade, ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 14 

dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy Vás posúdi 

Váš všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu. 

https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/
https://korona.gov.sk/kontakty/#ruvz
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5. Užitočné odkazy 

 

- Celé znenie COVID AUTOMAT-u nájdete na nasledovnom odkaze: COVID AUTOMAT 

 

- Informácie o ochorení COVID-19 a o očkovaní nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva 

SR na nasledovnom odkaze: MZ SR - COVID-19 - INFO 

 

- Všetky povolené činnosti, resp.  ich  aktuálne obmedzenia v zmysle COVID AUTOMAT-u, 

podľa okresov si overíte na odkaze: AUTOMAT 

 

- Zoznam aktuálnych vyhlášok a usmernení nájdete na odkaze: PREDPISY 

 

- Zoznam vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva nájdete vo Vestníku vlády SR na odkaze: 

VESTNÍK 

 

- Pri prijímaní zahraničných hostí a vyslaniach na služobné cesty je potrebné dodržiavať 

aktuálne platné podmienky cestovania uvedené na nasledovných odkazoch:  

CESTOVANIE   eHRANICA 

 

6. Pravidlá proti šíreniu ochorenia COVID-19 stručne 

 

- Dodržiavajte vnútorné predpisy zamestnávateľa a iné všeobecne záväzné predpisy. 

- Dodržiavajte odstupy pri komunikácii s inými zamestnancami. 

- Dbajte na dôslednú hygienu rúk a pracovného priestoru. 

- Dbajte na povinné prekrytie horných dýchacích ciest. 

- Zvážte dobrovoľnú domácu izoláciu, ak máte prejavy bežného prechladnutia a nádchy. 

Môže ísť o počiatočné symptómy ochorenia COVID-19. 

- Pred vstupom do kancelárie iného zamestnanca vždy zvážte, či nie je možné vybaviť 

pracovnú záležitosť elektronicky, alebo telefonicky.    

 

V Bratislave dňa 03.09.2021 

 

        

              Ing. Ján Malík, CSc., v. r.   

               vedúci Úradu SAV 

 

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
https://automat.gov.sk/
https://automat.gov.sk/references
https://www.minv.sk/?vestnik-vlady-sr
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19
https://korona.gov.sk/ehranica/

