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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  

a vychádzajúc z Vyhlášky 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: 

USTANOVUJE  POVINNOSŤ všetkým zamestnancom vykonávajúcim prácu na pracovisku v 

čase od 3. februára do 7. 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 27. 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,  

alebo  

- dokladom o inej výnimke zo zákazu vychádzania a vstupu na pracovisko alebo do iných priestorov 

zamestnávateľa v zmysle platných právnych predpisov. 

 

Do týchto dokladov je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť. 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 z dôvodu, že  zamestnanec nespĺňa požiadavky 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ak sa v takom prípade zamestnávateľ so zamestnancom 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5.odsek-4
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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. 

 

V ostatnom platí Rozhodnutie zamestnávateľa zo dňa 25.1.2021. 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 2.2.2021      ............................................. 

            Za zamestnávateľa  

          Mgr. Beáta Horváthová 

                    riaditeľka 
 


