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Článok 1 

 

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 bodom 5. Príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave 

č. 17/2021 Opatrenia Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s výskytom a šírením 

koronavírusu (ochorenie COVID-19) a Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR 

č. 264/2021, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre 

vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa (ďalej len „vyhláška“) vydáva Príkaz 

riaditeľa č. 5/2021 Režim OTP na pracovisku. 

 

 

Článok 2 

 

1) V súlade s vyhláškou zavádzam na pracovisku Vedecký park UK režim OTP 

s účinnosťou od 29.11.2021. 
 

Očkovaní (O):  

- najmenej 14 dní a najviac 1 rok po druhej dávke očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 

s dvojdávkovou schémou; 

- najmenej 21 dní a najviac 1 rok po prvej dávke očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 

s jednodávkovou schémou;  

- najmenej 14 dní a najviac 1 rok po prvej dávke očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 

ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia;  
 

Testovaní s negatívnym výsledkom (T):  

- test môže byť napríklad RT-PCR, antigénový, LAMP alebo nazálny.  

- negatívny výsledok testu nesmie byť starší ako 7 dní od odberu.  
 

Prekonaní (P):  

- osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, ktoré vedia túto skutočnosť 

preukázať pozitívnym výsledkom RT-PCR testu.  
 

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno 

nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ.  

 

2) Informáciu o spôsobe naplnenia podmienky OTP zašle zamestnanec obratom na adresu: 

info@cusp.uniba.sk. Zároveň je zamestnanec je povinný predložiť doklady potvrdzujúce 

splnenie podmienky vstupu na pracovisko zamestnancovi poverenému na výkon kontroly. 

 

3) Zamestnanci obdržia prostredníctvom e-mailu informáciu o možnosti naplnenia 

podmienky „T“ zabezpečenej zamestnávateľom. 

 

4) Zamestnanec je povinný na pracovisku dodržiavať aktuálne predpisy v súvislosti 

s ochorením COVID-19 aj nad rámec tohto príkazu. 

 

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania a platí po dobu účinnosti  

vyhlášky.  

  

V Bratislave 29.11.2021  

  

 prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

 poverený zastupovaním 

 riaditeľa VP UK 
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