
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

V E DE CK Ý PA RK  

Ilkovičova 8, 841 04  Bratislava 4 
 

 

 

    

 

       

 

 

Príkaz riaditeľa 

 

č. 2/2020 

 

 

Povinnosti zamestnanca v súvislosti s ochorením 

COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 2020 

  



 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Riaditeľ Univerzity Komenského v Bratislave, Vedeckého parku (ďalej len „VP UK“) v postavení 

samostatne hospodáriacej súčasti Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva 

v súlade s čl. 10 ods. 9 Organizačného poriadku UK a s čl. 7 Organizačného poriadku VP UK v 

súvislosti s narastajúcim počtom potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, v záujme 

udržania verejného zdravia, ochrany zdravia a životov zamestnancov tento príkaz, ktorým sa 

upravujú povinnosti zamestnanca pri návrate zo zahraničia počas mimoriadne situácie 

v súvislosti s ochorením COVID-19. 

 

Tento príkaz je záväzný pre všetkých zamestnancov VP UK. Za zamestnanca VP UK sa pre 

potreby tohto príkazu považuje riaditeľ a zamestnanec VP UK, ktorý vykonáva prácu pre VP UK 

na základe pracovnej zmluvy a primerane na zamestnanca pracujúceho na základe dohody 

uzatvorenej mimo pracovného pomeru. 

 

 

Článok 2 

Povinnosť izolácie 

 

Zamestnanec, ktorí počas posledných 14 dní pred príchodom na Slovensko navštívili územie 

rizikovej krajiny (podľa aktuálneho usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR – ďalej len 

„UVZ SR“, resp. iných orgánov), je povinný pri vstupe na pracovisko alebo do priestorov 

zamestnávateľa preukázať splnenie povinnosti absolvovať izoláciu v domácom prostredí 

ukončenú negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v 

laboratóriách na území Slovenskej republiky, alebo potvrdením o prekročení štátnej hranice 

Slovenskej republiky starším ako 10 dní, vyplývajúcej tejto osobe z opatrenia Úradu verejného 

zdravotníctva SR č. OLP/6850/2020 zo dňa 28. 08. 2020  v znení neskorších opatrení.   

 

Pokiaľ sa táto osoba nie je schopná uvedeným preukázať, je zamestnávateľ povinný túto 

skutočnosť oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom 

obvode a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov zamestnávateľa.  

  

V zmysle aktuálnych nariadení UVZ SR bude postupovať aj zamestnanec, ktorí žije v spoločnej 

domácnosti s osobou uvedenou v prvom odseku. 

 

O  nutnosti  absolvovať  domácu  izoláciu z akýchkoľvek  dôvodov  je každý  zamestnanec 

povinný  obratom informovať riaditeľa VP UK. 

 

Režim práce počas domácej izolácie je zamestnanec povinný dohodnúť s riaditeľom VP UK, 

pričom je možné využiť Home Office. 

 

Zamestnanec, ktorý má povinnosť absolvovať domácu izoláciu je po jej ukončení povinný sa pri 

vstupe na pracovisko 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Článok 3 

Preventívne opatrenia 

 

Zamestnanec je zodpovedný dodržiavať aktuálne opatrenia UVZ SR a ďalších orgánov, a to najmä 

princíp R-O-R: rúško – odstup – ruky. 

 

Aktuálne opatrenia v súvislosti s povinnosťou nosenia ochranných rúšok vo všetkých vnútorných 

priestoroch univerzity, s povinnosťou dezinfekcie rúk pri vstupe do budov a dodržiavanie 

rozostupov najmenej 2 metre (princíp R-O-R: rúško-odstup-ruky) sú uvedené na webovej stránke 

univerzity a budú aktualizované podľa pokynov.  

  

Všetci zamestnanci prítomní v priestoroch interiérov sú povinní dodržiavať povinnosť prekrytia 

horných dýchacích ciest rúškom s výnimkou  zamestnancov vykonávajúcich prácu v spoločnom 

pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, a tiež s 

výnimkou zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám. 

 

 

Článok 4 

Dovolenka 

 

V súvislosti s pretrvávajúcim stavom mimoriadnej situácie a s narastajúcim šírením COVID-19 je 

povinnosťou zamestnancov, aby pred nástupom na dovolenku na tlačive DOVOLENKA 

uvádzali údaj "miesto pobytu na dovolenke", a to s presným určením miesta pobytu (krajina a 

mesto).  

 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

Zamestnanec je povinný sledovať a dodržiavať všetky aktuálne opatrenia nariadené 

UVZ SR a ďalšími orgánmi aj nad rámec tohto príkazu. 

 

 

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania a platí počas mimoriadnej situácie 

v súvislosti s ochorením COVID-19 v nadväznosti na aktuálne nariadenia UVZ SR. 

 

  

V Bratislave 2. septembra 2020  

 

 

 

 prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

 poverený zastupovaním 

 riaditeľa VP UK 

 


