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R O Z H O D N U T I E 

 

Zamestnávateľ: Psychosociálne centrum, príspevková organizácia mesta Košice 

   Löfflerova 2,  040 01 Košice, 

zast. Mgr. Beátou Horváthovou, riaditeľkou  

(ďalej len „zamestnávateľ“) 

v súlade s ustanovením § 250b zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonníka práce (ďalej len 

„Zákonník práce“) a v nadväznosti na: 

- Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 30 zo dňa 17.01.2021 k návrhu na prijatie opatrení 

na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení 

podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 

vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej 

len “uznesenie vlády č. 30/2021“), a  

- Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č.14 zo dňa 21. januára 2021, ktorou sa nariaďujú 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a 

priestorov zamestnávateľa (ďalej len “vyhláška ÚVZ SR č. 14/2021“), 

 

vydal toto rozhodnutie,  

ktorým: 

1) USTANOVUJE  POVINNOSŤ všetkým zamestnancom vykonávajúcim prácu na 

pracovisku v čase od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 preukázať sa pri vstupe na 

pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa: 

- negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území 

Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021,  

- ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19, dokladom o jeho prekonaní nie starším ako tri 

mesiace (alebo potvrdením o výnimke od všeobecného lekára zamestnanca),  

- dokladom o zaočkovaní, ak bola osoba zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou 

dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,  

- dokladom o diagnostikovaní ochorenia COVID-19 v období od 2. novembra 2020 do                 

17. januára 2021 (alebo potvrdením o výnimke od všeobecného lekára zamestnanca), alebo 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5.odsek-4
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dokladom (alebo potvrdením o výnimke od všeobecného lekára zamestnanca), potvrdzujúcim 

skutočnosť, že sa jedná o: 

- osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na 

ochorenie COVID-19,  

- osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,  

- osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,  

- osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,  

- 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,  

- osobu, ktorá bola počas dní 18. januára 2021 až 26. januára 2021 v izolácií v domácom 

prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne 

práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo 

všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19. 
 

Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 2 ods. 1 a 2 

vyhlášky ÚVZ SR č. 14/2021 je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca 

predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z vyššie uvedených skutočností, 

pričom do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený v zmysle § 2 ods. 3 vyhlášky ÚVZ SR    

č. 14/2021 nahliadnuť. V prípadoch uvedených v piatej až desiatej odrážke tohto bodu je 

uvedené doklady možné nahradiť písomným čestným vyhlásením zamestnanca o tom, že sa 

naňho vzťahuje niektorá z uvedených výnimiek a že si je vedomý právnych následkov, v 

prípade, že by sa jeho čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé. 

 

V prípade nesplnenia tejto povinnosti je zamestnávateľ povinný v zmysle uznesenia vlády             

č. 30/2021 a v zmysle ustanovenia § 5 zákona  č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci, ODOPRIEŤ zamestnancovi VSTUP na pracovisko alebo do iných priestorov 

zamestnávateľa v zmysle § 2 ods. 6 vyhlášky ÚVZ SR č. 14/2021 z dôvodu, že  zamestnanec 

nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ak sa v takom prípade 

zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne na čerpaní dovolenky alebo  náhradného voľna a 

nebude možný výkon práce z domu, zamestnávateľ ospravedlnení neprítomnosť takéhoto 

zamestnanca v práci bez nároku na náhradu mzdy. 

 

2) USTANOVUJE  POVINNOSŤ všetkým zamestnancom vykonávajúcim prácu na 

pracovisku v zdravotníckom zariadení a v iných prevádzkach zamestnávateľa zabezpečiť 

v čase od 27. januára 2021 do 7. februára 2021 dodržiavanie zákazu vstupu iných osôb do 

zdravotníckeho zariadenia a ostatných vnútorných a vonkajších priestorov zamestnávateľa 
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okrem osôb, na ktorých sa v zmysle § 1 ods. 1 a 2 vyhlášky ÚVZ SR č. 14/2021 tento zákaz 

nevzťahuje, a to na: 

 

- vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, 

preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania 

blízkou osobou alebo príbuzným,  

- osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením 

o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na 

ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára 2021,  

- 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 2. 

novembra 2020 do 17. januára 2021,  

- osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny, ak od tohto 

očkovania uplynulo aspoň 14 dní,  

- osobu nad 65 rokov veku,  

- dieťa do desiatich rokov veku,  

- osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na 

ochorenie COVID-19,  

- osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,  

- osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,  

- osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,  

- 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,  

- osobu, ktorá bola počas dní 18. januára 2021 až 26. januára 2021 v izolácii v domácom 

prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne 

práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo 

všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,  

- vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý 

poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade 

dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v 

špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke, 

- vstup osoby do lekárenského zariadenia za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti 

poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti,  

- vstup do zariadenia za účelom vykonania RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,  

- vstup do zariadenia za účelom vykonania antigénového testu na ochorenie COVID-19,  
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- vstup do zariadenia za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú 

starostlivosť odkázaný, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak,  

- vstup dieťaťa a žiaka do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,  

- príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich 

úloh. 

 

Zamestnávateľ týmto za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 

ods. 1 a 2 vyhlášky ÚVZ SR č. 14/2021, POVERUJE ZAMESTNANCOV vykonávajúcich 

prácu na pracovisku v zdravotníckom zariadení a v iných prevádzkach zamestnávateľa 

na to, aby od týchto osôb pri vstupe do týchto prevádzok (vonkajších aj vnútorných priestorov) 

požadovali predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z vyššie uvedených 

skutočností, pričom do tohto dokladu budú v mene zamestnávateľa oprávnení v zmysle § 1 

ods. 3 vyhlášky ÚVZ SR č. 14/2021 nahliadnuť.  

Predloženie dokladu podľa § 1 ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa tretej, štvrtej, ôsmej, 

deviatej, desiatej, jedenástej, dvanástej a trinástej odrážky tohto  bodu potvrdením o výnimke, 

vystaveným všeobecným lekárom tejto osoby (t. j.  poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, 

ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s 

ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa 

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v 

špecializačnom odbore pediatria). 

V prípadoch uvedených v ôsmej až dvanástej odrážke tohto bodu je uvedené doklady možné 

nahradiť písomným čestným vyhlásením tejto osoby o tom, že sa na ňu vzťahuje niektorá 

z uvedených výnimiek a že si je vedomá právnych následkov v prípade, že by sa jej čestné 

vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé. 

 

 

3) USTANOVUJE  POVINNOSŤ všetkým zamestnancom vykonávajúcim prácu na 

pracovisku v zdravotníckom zariadení a v iných prevádzkach zamestnávateľa v čase od 

27. januára 2021 popri zabezpečení dodržania bodu 2) tohto rozhodnutia zabezpečiť aj 

dodržiavanie nasledovných opatrení: 

 

- vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s 

prekrytými hornými dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom 

alebo šatkou;  

- pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť 

jednorazové rukavice,  

- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie 

uvedené hygienické opatrenia a o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu,  
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- vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu 

dotykových plôch, kľučiek, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu 

použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,  

- zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby 

žijúce v spoločnej domácnosti,  

- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden 

zákazník na 15 m 2 z  plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov 

v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, 

v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník; táto podmienka sa 

nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,  

- zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových alebo exteriérových 

častiach prevádzky, či v blízkosti prevádzky. 

 

 

V Košiciach dňa, 25.1.2021      ............................................. 

            Za zamestnávateľa  

 Mgr. Beáta Horváthová 

          riaditeľka 


