
Usmernenie k PR č. 11/2021 v súvislosti s pravidlami COVID Automatu od 22. 11. 2021 

Upravuje sa podmienka režimu OTP v bode 4. PR č. 11/2021 na režim OP.  

Upravuje sa podmienka režimu kompletne zaočkovaných v bode 5. PR č. 11/2021 na režim 

OP.  

Očakávame vydanie Vyhlášky ÚVZ SR, s účinnosťou od 22. 11. 2021, ktorou bude nariadené 

dočasné podmieňovanie vstupu zamestnanca na pracovisko zamestnávateľa preukázaním sa 

potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní 

ochorenia COVID-19, alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-

19, alebo vykonaním testu na ochorenie COVID-19 u zamestnávateľa.  

V dňoch od 23. 11. 2021 do 30. 11. 2021, v nadväznosti na Uznesenie Vlády SR z 18. 11. 

2021, upravujem podmienky realizácie režimu OTP na všetkých pracoviskách UPJŠ 

nasledovne: 

Zamestnanci sa pri vstupe na svoje pracovisko preukážu priamemu vedúcemu  

1. potvrdením o očkovaní alebo  

2. potvrdením o prekonaní COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami alebo  

3. negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 

hodín od odberu (resp. 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu).  

Ak zamestnanec nepreukáže dodržanie OTP, vedúci mu z tohto dôvodu neumožní vstup na 

pracovisko a výkon práce, pričom pôjde o prekážku v práci na strane zamestnanca bez 

náhrady mzdy, ak sa vedúci nedohodne so zamestnancom inak (napríklad na výkone práce 

z domácnosti, ak je tento možný v plnom rozsahu pracovných povinností alebo na čerpaní 

dovolenky). Testy sa vyžadujú minimálne 2x v týždni, spravidla za dni pondelok/utorok 

a štvrtok/piatok.  

Preplatenie testov zamestnancom, do výšky 5 eur/test za mesiac november, zrealizuje UPJŠ 

na základe žiadosti zamestnanca, ktorú spolu s dokladmi o zaplatení predloží na svoj 

personálny útvar najneskôr do 2. 12. 2021 vo výplate za mesiac november.  

V prípade nevyhnutnej prezenčnej výučby majú učitelia povinnosť overiť splnenie podmienky 

OTP a vylúčiť z výuky študenta, ktorý nepreukáže dodržiavanie režimu OTP. 

Ďalšie podmienky vstupu zamestnancov na pracoviská budú upravené po vydaní 

vyhlášky ÚVZ SR. 
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