
  
 

 Košice dňa 31. 10. 2020 
 S. č.: 147/2020-R/015  

PRÍKAZ  REKTORKY č. 15/2020 

v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení 
v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. 
o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. 9. 2020 a vyhlášky 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri 
ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov 
zamestnávateľa z 30. 10. 2020 

dopĺňam 
pravidlá prevádzky na UVLF v Košiciach 

nasledovne: 

1. Od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020 zakazujem z dôvodu ochrany života a zdravia
vstup všetkým osobám do vnútorných a vonkajších priestorov UVLF.

2. Zákaz vstupu do vnútorných a vonkajších priestorov UVLF od 2. novembra 2020 do 9.
novembra 2020 do 1:00 hod. podľa bodu 1 sa nevzťahuje na:
a. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným

od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom
zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na
ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom
podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,

b. osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v
štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a
príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich
úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov
tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany
verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom
výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo
certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom
antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30.
októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná
zodpovednosť“,

c. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným
v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020,

d. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší
ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie
COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,

e. dieťa do desiatich rokov veku,
f. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie

testu na ochorenie COVID-19,



g. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
h. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
i. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
j. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu

alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém
(napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby,
rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo
rádiológom plánovanej liečby,

k. osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie
COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu v
domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú
pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých
alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.

3. Vedúci zamestnanci sú povinní preveriť, či zamestnanec v ich riadiacej kompetencii
vstupujúci na pracovisko spĺňa niektorú zo skutočností podľa bodu 2 písm. a) až k).

4. Vedúci zamestnanci sú oprávnení požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko
predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa bodu 2
písm. a) až k); do tohto dokladu sú oprávnení len nahliadnuť.

5. Zamestnanci oddelenia bezpečnosti a krízového riadenia sú oprávnení požadovať od
zamestnancov a ostatných osôb vstupujúcich sa vo vnútorných a vonkajších priestorov
UVLF predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa
bodu 2 písm. a) až k); do tohto dokladu sú oprávnení len nahliadnuť.

6. V prípade nepreukázania niektorej zo skutočností podľa bodu 2 písm. a) až k) vedúci
zamestnanec alebo pracovník oddelenia bezpečnosti a krízového riadenia je povinný
zakázať zamestnancovi vstup do priestorov UVLF a toto odopretie vstupu bude považované
za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci.

7. V prípade nepreukázania niektorej zo skutočností podľa bodu 2 písm. a) až k) je pracovník
oddelenia bezpečnosti a krízového riadenia povinný zakázať vstup do priestorov UVLF
všetkým osobám.

8. Vedúci zamestnanci sú povinní na všetky vstupy do budov, kde sa nachádza ich pracovisko,
viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu, ktorý je prílohou
tohto príkazu.

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom 2. 11. 2020 a platí do 9. 11. 2020 1:00
hod.

Príloha: 
1. Oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu do priestorov UVLF



Oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu 
na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa 

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov 
prevádzok a priestorov zamestnávateľa z 30. 10. 2020 

VSTUP ZAKÁZANÝ 
OD 2. NOVEMBRA 2020 DO 9. NOVEMBRA 2020 1:00 HOD.

Zákaz vstupu sa nevzťahuje na: 
1) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným

od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom 
zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na 
ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom 
podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“, 

2) osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v
štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a 
príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich 
úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov 
tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného 
poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR 
testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným 
Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na 
ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom 
podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“, 

3) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným
v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020, 

4) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako
tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 
v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020, 

5) dieťa do desiatich rokov veku,
6) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie

testu na ochorenie COVID-19,
7) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
8) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
9) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
10) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu

alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém
(napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby,
rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo
rádiológom plánovanej liečby,

11) osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie
COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu v
domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú
pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých
alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.


