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Preambula 

Podľa čl. 11 ústavného zákona (ÚZ) č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších 
predpisov  rozhodnutia o vypovedaní vojny a o uzavretí mieru, o vyhlásení vojnového stavu, 
výnimočného stavu a núdzového stavu a o ich skončení a o obmedzení základných práv a slobôd 
a uložení povinností, ako aj uznesenia Parlamentnej rady, Bezpečnostnej rady a bezpečnostných 
rád krajov a bezpečnostných rád okresov sa bezodkladne vyhlasujú v tlači a vo vysielaní 
rozhlasu a televízie a ich vydanie sa oznamuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 

Núdzový stav môže vláda vyhlásiť  len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, 
že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, 
životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej 
pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav 
možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území (čl. 5, bod 1 ÚZ 
227/2002 Z.z.). 

Na základe vyhlásenie núdzového stavu a práva a povinnosti vyplývajúce z tohto stavu 
možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas,  najdlhšie na 90 dní (čl. 5, bod 2 ÚZ 227/2002 
Z.z.) podľa závažnosti ohrozenia obmedziť niektoré, taxatívne vymenované, základné práva a 
slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území (čl. 5, 
bod 3 ÚZ 227/2002 Z.z.) 

V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia 
COVID 19 (alebo inej pandémii) na území Slovenskej republiky sa Agroinštitút Nitra, štátny 
podnik (ďalej len „AIN“)  bude riadiť vydanými opatreniami vlády Slovenskej republiky, 
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky. 

 

Úvod 

Cieľom pandemického plánu je stanoviť základné prevádzkové podmienky AIN  po dobu 
trvania pandémie  a potreby dodržiavania zákona,  protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. 
Krízový plán upravuje  iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa upravujú oproti 
štandardným hygienickým, pracovno-právnym a ďalším predpisom. Dokument rešpektuje 
aktuálne platné opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej „ÚVZ SR“) 
a predstavuje nadstavbu platných opatrení. 

Všetky ustanovenia pandemického plánu bude AIN  realizovať podľa svojich možností a 
podmienok.  

 

Všeobecné ustanovenia 

AIN zabezpečí sledovanie epidemiologickej situácie v budove AIN na Akademickej 4 v Nitre 
(ďalej AIN NR) a v budove AIN na Partizánskej 17 v Lučenci (ďalej AIN LC) samostatne. 
Výsledkom je dokument koncipovaný ako Alert (výstražný)  systém a manuál odporúčaní v troch 
úrovniach (tabuľka 3): 



1. Zelená fáza zachytáva situáciu, kedy  nemá účastník konferenčných služieb (KS), hosť hotela,  
zamestnanec AIN,  nájomník nebytových priestorov alebo  zamestnanec nájomníka  podozrivý 
stav na ochorenie COVID-19.  

2. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má účastník konferenčných služieb (KS), hosť hotela,  
zamestnanec AIN,  nájomník nebytových priestorov alebo  zamestnanec nájomníka podozrivý stav 
na ochorenie COVID-19.  

3. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade výskytu niekoľkých potvrdených prípadov 
COVID-19 u účastníka konferenčných služieb (KS), hosťa hotela,  zamestnanca AIN,  nájomníka 
nebytových priestorov alebo  zamestnanca nájomníka. 

AIN NR a AIN LC zabezpečia sledovanie epidemiologickej situácie v daných objektoch a to 
pravidelne jedenkrát týždenne prostredníctvom tabuliek 1, 2 a 3 (príloha k pandemickému plánu). 
Sledovanie a koordináciu za AIN NR zabezpečí monitorovacia a koordinačná skupina, ktorej 
pôsobnosť a kompetencie sa týkajú sledovania a hodnotenia epidemiologickej situácie, 
navrhovanie a manažment opatrení v ubytovacích, konferenčných a ostatných priestoroch v AIN. 
Zloženie je uvedené v prílohe príkazného listu riaditeľky číslo 4.   

 

Základné pojmy 
 

Epidémia – nahromadenie ochorení vyvolaných v pomerne krátkom čase na ohraničenom mieste 
tým istým pôvodcom nákazy. Pomerne krátky čas sú zvyčajne dva priemerné inkubačné časy. 
Izolácia – zabránenie prenosu vysoko-kontagióznych alebo vysoko-virulentných infekcií, ktoré sa 
môžu šíriť vzduchom aj kontaktom. 
Kontakt – osoba alebo zviera, ktoré boli v takom vzťahu k infikovanej osobe alebo ku zvieraťu 
alebo ku kontaminovanému prostrediu, v ktorom mali príležitosť získať infekciu. 
Nosič – osoba alebo zviera, v organizme ktorého je prechovávaný špecifický infekčný agens za 
neprítomnosti poznateľného klinického ochorenia, pričom tento organizmus je potenciálnym 
prameňom pôvodcu nákazy. 
Obdobie nákazlivosti – časový interval, počas ktorého možno infekčný agens preniesť priamo 
alebo nepriamo z infikovanej osoby na inú osobu, z infikovaného zvieraťa na človeka alebo 
z infikovanej osoby na zviera. 
Očkovanie (vakcinácia) – aplikácia očkovacích látok (vakcín) s cieľom navodiť aktívnu 
špecifickú imunitu. 
Ohnisko nákazy – lokalita, v ktorej prebieha proces šírenia nákazy. 
Pandémia – rozsiahla epidémia s neurčitým časovým ohraničením a prakticky bez ohraničenia v 
mieste, pričom býva postihnuté veľké množstvo ľudí na rozsiahlom území. 
Protiepidemiologické opatrenia – cielené opatrenia na predchádzanie vzniku alebo potlačenie už 
vzniknutých nákaz. 
Úzky kontakt – Osoba v úzkom kontakte je definovaná ako:  

a) osoba, ktorá bez ochranných pomôcok mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do 2 
metrov a viac ako 15 minút; za úzky kontakt môžeme považovať aj starostlivosť o osobu, 
spoločné bývanie, návštevy, spoločné čakárne u lekára alebo iné miestnosti, kde sa objavil 
prípad COVID-19,  

b) osoba, ktorá má priamy kontakt s infekčnými sekrétmi prípadu COVID-19 (napr. 
kašľaním).  



Základné opatrenia 

 AIN aktívne informuje zamestnancov a nájomníkov o opatreniach, ktoré realizuje s cieľom 
zabezpečenia bezpečného prostredia a minimalizácie rizika infikovania v priestoroch AIN. 

 Riaditeľ AIN vydá pokyn formou príkazného listu  pre všetkých zamestnancov a nájomníkov 
AIN, ktorí budú rešpektovať  aktuálne platné opatrenia vydané vládou SR a rozhodnutia Úradu 
verejného zdravotníctva SR a na základe ktorých budú presne špecifikované pravidlá pohybu  osôb 
vo verejne prístupných priestoroch (vestibul, chodby a konferenčné priestory) a kontakt osôb 
v kancelárskych priestoroch. 

  Na vchodových dverách objektov (Nitra a Lučenec)  zverejní V-NR a V-LC oznam, ktorý 
hovorí, za akých podmienok  nemôže účastník konferenčných služieb (KS), hosť hotela,  
zamestnanec AIN,  nájomník nebytových priestorov alebo  zamestnanec nájomníka  vstúpiť do 
verejne prístupných priestorov (vestibul, chodby) a následne do cieľových priestorov. 

  Pri vstupe do jednotlivých objektov AIN zabezpečí primerané množstvo dezinfekčných stojanov 
a/alebo bezdotykových dávkovačov na dezinfekciu rúk.  

 Pri vstupe upozorní na dodržiavanie zásady  R – O – R  (ruky – odstup – rúško). Rúško je 
opatrenie na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. K tomu patrí aj 
obmedzovanie nútenej cirkulácie vzduchu vo vnútorných priestoroch. Odstup je opatrenie 
smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie skupinových aktivít. Dezinfekcia 
rúk je opatrenie eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem 
osobnej hygieny ide aj o čistenie kontaktných povrchov a minimalizáciu bodov s frekventovaným 
dotykom. 

 Zabezpečí dôkladné čistenie priestorov AIN ako prevenciu šírenia nákazy COVID-19 podľa 
usmernenia ÚVZ SR. Zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a 
dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky zamestnancov AIN. Pre prevádzku AIN 
zabezpečí primeranú dezinfekciu rúk spolu so zásobníkmi na papierové utierky do umyvární. 
(Celý proces čistenia priestorov je popísaný v tabuľke č. 3 podľa jednotlivých fáz). 

  Proces prenajímania KS je zvolený tak, aby boli zaistené aktuálne platné hygienicko – 
epidemiologické usmernenia ÚVZ SR a/alebo RÚVZ. Objednávateľ kongresových priestorov 
zabezpečí v rámci svojho podujatia dezinfekciu rúk, určí bezpečné intervaly sedenia v prenajatých 
priestoroch a zabezpečí od účastníkov vyplnené dotazníky o zdravotnom stave a cestovaní do 
zahraničia za obdobie posledných 14 dní, resp. preukázania sa negatívnym výsledkom PCR testu 
podľa opatrení a usmernení ÚVZ SR. Pri príznakoch  COVID- 19 vylúči účastníka z akcie.   

 Prevádzku Hotela nastaví tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia. Hosť 
pri ubytovaní vyplní  Čestné vyhlásenie (príloha č. 1) o svojej 14-dňovej anamnéze v posledných 
dňoch. 

 AIN umožní vstup do priestorov Hotela len ubytovaným osobám a osobám pracujúcim v 
priestoroch Hotela  (zákaz návštev).  

 Upozorní osobitne zahraničných ubytovaných hostí pri ubytovaní na podmienky vstupu na 
územie SR, prípadnú povinnosť domácej izolácie na území SR, absolvovania testu, či preukázania 
výsledku negatívneho testu pri vstupe na územie SR podľa opatrení a usmernení ÚVZ SR. 



Rovnako ich informuje o prípadných osobitných podmienkach, ktoré vyžaduje AIN s cieľom 
zabezpečenia bezpečného prostredia (čestné prehlásenie, príkazný list riaditeľa).  

. Prevádzky služieb, ktoré poskytujú v priestoroch AIN iné subjekty (ako napríklad kaviareň, 
jedáleň, reštaurácia, masážne-kadernícke-kozmetické-fitnes služby, ambulancie), sa riadia 
aktuálnymi nariadeniami ÚVZ SR/alebo RÚVZ.  

 S cieľom zabezpečiť minimalizáciu rizika infikovania v priestoroch AIN  vyplnia novoprijatí  
zamestnanci Dotazník (príloha č. 2). Na základe vydaných opatrení vládou SR a rozhodnutí  ÚVZ 
SR  zabezpečí AIN získanie informácií o zdravotnom stave a cestovaní za obdobie posledných 14 
dní od svojich kmeňových zamestnancov formou vyplnenia Dotazníka (príloha č. 2).  
Za zber údajov za zamestnancov je zodpovedné personálne oddelenie. Archivácia je nutná po dobu 
minimálne jedného mesiaca od uzavretia zberu. 
 
 Príkazným listom riaditeľa bude počas protiepidemiologických opatrení stanovená metodika pre 
zamestnancov: 

- rozvrhnutie pracovného času 
- home office 
- tele-práca 
- dovolenka v čase mimoriadnych opatrení - jej čerpanie  
- ďalšie dôležité skutočnosti podľa potreby 

V príkazných listoch sa bude prihliadať na aktuálne usmernenia BOZP v súvislosti s ochranou 
zdravia zamestnancov. 
 
 Účastníci vzdelávacích aktivít a lektori vyplnia  čestné vyhlásenia (príloha č. 2)  s cieľom získať 
informácie o cestovnej anamnéze  za obdobie posledných 14 dní  pred nástupom na vzdelávaciu 
aktivitu a zamedziť šíreniu nákazy.   
Za zber údajov od účastníkov vzdelávacích aktivít  a lektorov zodpovedá CPP a CV. 
Archivácia je nutná  po dobu minimálne  jedného mesiaca od uzavretia zberu.  

 

Krízové opatrenia 

a) pre zamestnancov  

 Zamestnanec je povinný informovať zamestnávateľa o tom, že sa bude zdržiavať na území 
iného štátu, bez ohľadu  stupňa nákazy v danom štáte (semafor). 

 Neodporúča sa v kanceláriách používať klimatizačné zariadenia (s výnimkou 
jednocestných, ktoré sú vybavené HEPA filtrami) a ventilátory.  

 Ak sa u zamestnanca  objavia príznaky nákazy COVID–19 v priebehu dňa, bezodkladne o 
tom informuje zamestnanec svojho nadriadeného. Ďalší postup z hľadiska diagnostiky a 
liečby konzultuje zamestnanec so svojim lekárom (postup podľa tabuľky č. 3 oranžová 
fáza).  

 Zamestnanca môže určiť ako podozrivého na ochorenie COVID 19 jedine miestne 
príslušný RÚVZ alebo ošetrujúci lekár.  

V prípade, že:  
a) miestne príslušný RÚVZ oznámi AIN podozrenie výskytu ochorenia u zamestnanca, tak 

sa nariaďuje povinná domáca izolácia, vrátane úzkych kontaktov až  do  získania výsledku 



PCR testu  z infekcie COVID 19 a AIN čaká na pokyny od miestne príslušného RÚVZ, 
alebo   

b) zamestnanec oznámi po indikácii všeobecným lekárom zamestnávateľovi, že je u neho 
podozrenie na ochorenie COVID 19. Zamestnávateľ bezodkladne kontaktuje miestne 
príslušný RÚVZ  o podozrení u zamestnanca. 

 Zamestnanec  s podozrením na ochorenie COVID-19 je vylúčený z pracovného procesu a 
do výsledkov jeho PCR testu alebo usmernenia príslušného RÚVZ zamestnávateľ  vylúči 
z fyzickej prítomnosti na pracovisku aj jeho úzke kontakty. Zamestnanec musí byť súčinný 
s príslušným RÚVZ a nariadeniami ÚVZSR. 

 Ak je výsledok PCR testu:  
o negatívny, alebo RÚVZ vydal pokyn, zamestnanec informuje zamestnávateľa a 

vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce. Zamestnanca podozrivého z infekcie 
manažuje príslušný všeobecný lekár a RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate 
zamestnanca do pracovného procesu a povinnosť izolácie končí, 

o pozitívny, zamestnanec informuje zamestnávateľa prostredníctvom osoby určenej 
zamestnávateľom a situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ.  

b) pre nájomníkov 

 Nájomníci sú povinní určiť kontaktnú osobu pre komunikáciu s prenajímateľom k 
zabezpečeniu plynulej výmeny informácií pri plnení aktuálnych opatrení  ÚVZ SR. 

 Nájomníci sú povinní informovať prenajímateľa pri podozrení svojich zamestnancov na 
ochorenie COVID 19, a to bezodkladne. 

 
c) pre kongresové priestory a verejne dostupné priestory 

 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť 
veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne alebo podľa potreby 
(napr. kľučky dverí). 

 AIN zabezpečí smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri 
zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.). 

 Ak sa u účastníka podujatia prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia pri 
prezentácii alebo počas priebehu podujatia, tento účastník alebo organizátor bude 
bezodkladne telefonicky kontaktovať jeho ošetrujúceho lekára a ihneď opustí miesto 
hromadného podujatia. Zároveň organizátor bezodkladne informuje prenajímateľa o danej 
situácii.   

 
d) pre ubytovaných hostí (študentov) 

 Ak sa u ubytovaného hosťa (študenta) objavia príznaky nákazy COVID–19 v priebehu dňa, 
bezodkladne o tom informuje ubytovateľa a svojho ošetrujúceho lekára. 

 Ubytovaného hosťa (študenta) môže určiť ako podozrivého na ochorenie COVID 19 jedine 
miestne príslušný RÚVZ alebo ošetrujúci lekár. 

 V prípade, že: 
a) miestne príslušný RÚVZ oznámi AIN podozrenie výskytu ochorenia u hosťa (študenta), 

tak sa nariaďuje povinná domáca izolácia, vrátane úzkych kontaktov až do výsledku 
PCR testu podozrivého z infekcie COVID 19 a AIN čaká na pokyny od miestne 
príslušnému RÚVZ, alebo   



b) ubytovaný hosť (študent)  oznámi po indikácii všeobecným lekárom ubytovateľovi, že 
je   u neho podozrenie na ochorenie COVID 19. Ubytovateľ bezodkladne kontaktuje 
miestne príslušné RÚVZ  o podozrení u ubytovaného hosťa. 

 Ubytovaný hosť (študent) s podozrením na ochorenie COVID-19 je vylúčený z ubytovania 
a následne opustí priestory AIN, ktoré nemôžu slúžiť na účely karantény a do výsledkov 
jeho PCR testu alebo usmernenia príslušného RÚVZ ubytovateľ  vylúči z ubytovania aj 
jeho úzke kontakty. Ubytovaný hosť (študent) musí byť súčinný s príslušným RÚVZ a 
nariadeniami ÚVZSR. 

 Ak je výsledok PCR testu: 
o negatívny, alebo RÚVZ vydal pokyn, ubytovaný hosť (študent) informuje 

ubytovateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú na ubytovanie. Ubytovaného 
hosťa (študenta) podozrivého z infekcie manažuje príslušný všeobecný lekár 
a RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate hosťa (študenta) na ubytovanie a povinnosť 
izolácie končí, 

o pozitívny, ubytovaný hosť (študent) informuje ubytovateľa prostredníctvom 
zodpovednej osoby (rodinný príslušník)  a situáciu ďalej manažuje miestne 
príslušný RÚVZ. 

 V súčinnosti s RÚVZ  ubytovaným slovenským občanom s pozitívnym COVID  19 testom 
je možná preprava do domáceho prostredia za predpokladu, že má tento občan vytvorené 
podmienky na domácu izoláciu. 

 V súčinnosti s RÚVZ  ubytovaným zahraničným občanom s pozitívnym COVID  19 
testom je možná preprava do štátnej karantény za predpokladu, že má tento občan 
vytvorené podmienky na štátnu karanténu. 

 
e) pre vzdelávacie aktivity v kongresových priestoroch organizované CPP a CV 

 Pred zahájením vzdelávacej aktivity vyplní každý účastník a lektor  Čestné vyhlásenie  
(príloha č. 2) k ochoreniu COVID – 19. 

 Ak sa  v priebehu účasti na  vzdelávacej aktivite u účastníka vzdelávacej aktivity alebo 
lektora objavia príznaky nákazy COVID–19, bezodkladne o tom informuje manažér  
vzdelávania svojho  nadriadeného. Ďalší postup z hľadiska diagnostiky a liečby konzultuje 
účastník vzdelávania so svojim lekárom.   

 Podozrivého na ochorenie COVID 19  môže určiť jedine miestne príslušný RÚVZ alebo 
ošetrujúci lekár.  
V prípade, že:  

a)  miestne príslušný RÚVZ oznámi AIN podozrenie výskytu ochorenia u účastníka 
vzdelávania alebo lektora,  tak sa nariaďuje povinná domáca izolácia, vrátane úzkych 
kontaktov až  do  získania výsledku PCR testu  z infekcie COVID 19 a AIN čaká na pokyny 
od miestne príslušnému RÚVZ, alebo   

b) účastník vzdelávania alebo lektor  oznámi po indikácii všeobecným lekárom manažérovi 
vzdelávania, že je u neho podozrenie na ochorenie COVID 19, AIN  bezodkladne 
kontaktuje miestne príslušné RÚVZ  o podozrení u účastníka vzdelávania. 

 Účastník  vzdelávania  s podozrením na ochorenie COVID-19 je vylúčený z vyučovacieho 
procesu až do výsledkov jeho PCR testu alebo usmernenia príslušného RÚVZ. AGI po 
konzultácii s RÚVZ určí ďalší postup.  

 V prípade ak  v lehote 10 kalendárnych dní  po ukončení vzdelávacej aktivity sa 
u účastníka vzdelávania objavia príznaky ochorenie COVID-19 a  bude mať pozitívny test 



na ochorenie COVID-19 informuje o tejto  skutočnosti  príslušného manažéra vzdelávania  
CPP a CV AIN. Príslušný manažér vzdelávania e-mailom informuje  všetky osoby, ktoré 
boli v kontakte s podozrivou osobou o možnosti prenosu ochorenia COVID-19.  
 

Organizačné opatrenia 
 

 Priestory, kde sa pozitívny zamestnanec, účastník vzdelávania, ubytovaný hosť alebo 
nájomník  pohyboval posledných 48 hodín pred nástupom do izolácie, budú podrobené 
zvýšenej dezinfekcii.  

 Zváži sa prerušenie poskytovania ubytovacích služieb v hotelovej časti, alebo 
poskytovanie konferenčných priestorov. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha 1  

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
Podpísaný/á: 

Meno a priezvisko:  
 

Adresa:  
 

Telefón:  
 

 

čestne vyhlasujem, 

1. že sa u mňa neprejavujú a v posledných 14 dňoch neprejavili príznaky vírusového infekčného 
ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, 
náhla strata chuti a/alebo čuchu a pod.),  

2. nemám vedomosť, že by som v posledných 14 dňoch prišiel (prišla) do kontaktu s osobou, u 
ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID-19, alebo je podozrenie na ochorenie COVID-19,  

3. že v posledných 14 dňoch som nenavštívil (nenavštívila) krajinu, ktorá je v zmysle aktuálneho 
opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR označená ako riziková,  

4. že v posledných 14 dňoch som sa nezúčastnil (nezúčastnila) hromadných podujatí s počtom 
viac ako 100 ľudí alebo podujatí s medzinárodnou účasťou,  

5. nemám povinnosť a ani som ju za posledných 14 dní nemal (nemala), zotrvať v domácej 
izolácii (karanténe).  

Ďalej čestne vyhlasujem, že sa v záujme udržania verejného zdravia v nasledujúcom období 
budem správať zodpovedne, zdržím sa rizikových aktivít, obmedzím v čo možno najväčšej miere 
cestovanie (aj v rámci územia Slovenskej republiky), budem dodržiavať prevádzkový a ubytovací 
poriadok AIN. 

 Som si vedomý (vedomá) právnych následkov v prípade, že by toto vyhlásenie nebolo pravdivé. 

Aktuálna telesná teplota pri ubytovaní   ............................................. 

 

V ................................               dňa ...........................   

 

 

..................................................... 

Podpis 



 

Príloha č. 2 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
Podpísaný/á: 

Meno a priezvisko:  
 

Adresa:  
 

Telefón:  
 

Názov vzdelávacej aktivity a termín konania:  
 

 

 

čestne vyhlasujem, 

1. že sa u mňa neprejavujú a v posledných 14 dňoch neprejavili príznaky vírusového 
infekčného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, 
únava, malátnosť, náhla strata chuti a/alebo čuchu a pod.),  

2. nemám vedomosť, že by som v posledných 14 dňoch prišiel (prišla) do kontaktu s osobou, 
u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID-19, alebo je podozrenie na ochorenie COVID-
19,  

3. že v posledných 14 dňoch som nenavštívil (nenavštívila) krajinu, ktorá je v zmysle 
aktuálneho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR označená ako riziková,  

4. že v posledných 14 dňoch som sa nezúčastnil (nezúčastnila) hromadných podujatí s 
počtom viac ako 100 ľudí alebo podujatí s medzinárodnou účasťou,  

5. nemám povinnosť a ani som ju za posledných 14 dní nemal (nemala), zotrvať v domácej 
izolácii (karanténe).  

Ďalej čestne vyhlasujem, že sa v záujme udržania verejného zdravia v nasledujúcom období 
budem sa správať zodpovedne, zdržím sa rizikových aktivít, obmedzím v čo možno najväčšej 
miere cestovanie (aj v rámci územia Slovenskej republiky), budem dodržiavať preventívne 
epidemiologické opatrenia   na zabezpečenie bezpečného prostredia a minimalizácie rizika 
infikovania v priestoroch Agroinštitútu Nitra.  

V prípade ak sa u mňa v lehote do 10 kalendárnych dní  po ukončení vzdelávacej aktivity 
objavia príznaky ochorenie COVID-19, prípadne budem mať pozitívny test na ochorenie COVID-
19,  budem o tejto skutočnosti informovať príslušného manažéra vzdelávania  CPP a CV 
Agroinštitútu Nitra.  

  Som si vedomý (vedomá) právnych následkov v prípade, že by toto vyhlásenie nebolo 
pravdivé. 

V ................................               dňa ...........................   

..................................................... 

            podpis 



Agroinštitút Nitra, štátny podnik Tabuľka 1

ZELENÁ FÁZA
Zabezpečenie informovanosti, čistenie priestorov (najmenej 1 raz denne) a dezinfekčné prostriedky v sociálnych zariadeniach.

Účastník Začiatok ubytovania Pri vstupe Rúška
Pri príznakoch COVID - 19 počas 
dňa / počas ubytovania / počas 

akcie / počas práce

ubytovaní hostia

vyplnenie "Čestného 
prehlásenia", prípadne 

negatívny PCR test, 
poskytnutie kontaktných 

údajov

 v interiéri, mimo 
vlastného ubytovacieho 

priestoru (podľa opatrení 
ÚVZ SR)

minimalizácia pohybu v rámci 
hotelovej časti, kontaktovanie 

svojho lekára za účelom určenia 
ďalšieho postupu , informovanie 
vedúceho Hotela, čo najskoršie 

opustenie objektu

nájomníci a ich zamestnanci, 
alebo klienti

zamestantnci AIN

účastníci podujatí v kongresových 
prietoroch

písomná informácia o 
podmienkach vstupu, 

dezinfekcia rúk,              R - 
O - R  a ostatné 

hygienické opatrenia 
daného priestoru

v interiéri                    
(podľa opatrení ÚVZ SR)

minimalizácia pohybu v rámci 
kongresového priestoru a  

opustenie priestorov 
hromadného podujatia v 

priestoroch AIN

MANUÁL ODPORÚČANÍ V TROCH ÚROVNIACH:

písomná informácia o 
podmienkach vstupu, 

dezinfekcia rúk,                
R - O - R

v interiéri, mimo vlastnej 
kancelárie (podľa opatrení 

ÚVZ SR)

zotrvanie v rámci svojej 
kancelárie, informovanie svojho 

vedúceho (zamestnávateľa), 
kontaktovanie svojho lekára, 

následne čo najskoršie opustenie 
objektu



ORANŽOVÁ  FÁZA Tabuľka 2

Dôkladné čistenie priestorov 2x denne, dezinfekcia v uzlových bodoch (schodisko, výťahy, vstupy) a dotykových plôch minimálne 3x denne.

Účastník Začiatok ubytovania Pri vstupe Rúška
Pri podozrení na ochorenie - 

počas dňa / počas ubytovania / 
počas akcie / počas práce

ubytovaní hostia

Ubytovaný hosť s 
podozrením na ochorenie 

zostáva v izolácii, 
kontaktuje svojho lekára a 
koná podľa jeho inštrukcií

 v interiéri, mimo 
vlastného ubytovacieho 

priestoru (podľa opatrení 
ÚVZ SR)

izolácia podozrivého v rámci 
hotelovej časti, kontaktovanie 

svojho lekára za účelom určenia 
ďalšieho postupu , informovanie 

vedúceho Hotela

nájomníci a ich zamestnanci, 
alebo klienti

zamestantnci AIN

účastníci podujatí v kongresových 
prietoroch

písomná informácia o 
podmienkach vstupu, 

dezinfekcia rúk,              R - 
O - R  a ostatné 

hygienické opatrenia 
daného priestoru

v interiéri                    
(podľa opatrení ÚVZ SR)

ak sa u účastníka podujatia 
prejavia príznaky ochorenia 

akútneho respiračného 
ochorenia, je potrebné 

telefonicky kontaktovať svojho 
ošetrujúceho lekára a opustiť 
miesto hromadného podujatia

ČERVENÁ   FÁZA Tabuľka 3

Zvýšená dezinfekcia určených priestorov, prípadne ich dočasné uzatvorenie.
Priestory, kde sa pozitívna osoba pohybovala posledných 48 hodín pred nástupom do izolácie, budú podrobené zvýšenej dezinfekcii.

písomná informácia o 
podmienkach vstupu, 

dezinfekcia rúk,                
R - O - R v interiéri, mimo vlastnej 

kancelárie (podľa opatrení 
ÚVZ SR)

zamestnanec oznámi 
zamestnávateľovi indikáciu 

svojho lekára o podozrení na 
ochorenie, opustí pracovisko a 
zostáva v domácej izolácii do 

doby určenej RÚVZ alebo 
všeobecným lekárom



Účastník Začiatok ubytovania Pri vstupe Rúška

Pri ochorení viac ako dvoch 
zamestnancov, ubytovaných 

hostí - podozrenie na komunitné 
šírenie

ubytovaní hostia

ubytovaný hosť s 
ochorením zostáva v 

izolácii, s RÚVZ je možná 
preprava domov 

slovenských COVID - 19 
pozitívnch občanov - 

domáca izoláciu

 v interiéri, mimo 
vlastného ubytovacieho 

priestoru (podľa opatrení 
ÚVZ SR)

izolácia podozrivého v rámci 
hotelovej časti, kontaktovanie 

svojho lekára za účelom určenia 
ďalšieho postupu , informovanie 

vedúceho Hotela, čo najskorší 
odchod do domácej izolácie

nájomníci a ich zamestnanci, 
alebo klienti

zamestantnci AIN

účastníci podujatí v kongresových 
prietoroch

písomná informácia o 
podmienkach vstupu, 

dezinfekcia rúk,              R - 
O - R  a ostatné 

hygienické opatrenia 
daného priestoru

v interiéri                    
(podľa opatrení ÚVZ SR)

ak sa u účastníka podujatia 
prejavia príznaky ochorenia 

akútneho respiračného 
ochorenia, je potrebné 

telefonicky kontaktovať svojho 
ošetrujúceho lekára a opustiť 
miesto hromadného podujatia

písomná informácia o 
podmienkach vstupu, 

dezinfekcia rúk,                
R - O - R

v interiéri, mimo vlastnej 
kancelárie (podľa opatrení 

ÚVZ SR)

zamestnanec resp. nájomník, je 
vylúčený z fyzickej prítomnosti v 
objekte AIN a zostáva v domácej 

izolácii, riadi sa pokynmi 
príslušného RÚVZ
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