
OZNÁMENIE ZAMESTNÁVATEĽA O ZÁKAZE VSTUPU ZAMESTNANCOV NA 

PRACOVISKÁ A DO INÝCH PRIESTOROV ZAMESTNÁVATEĽA  

Na základe ust. § 2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnenej dňa 
30.10.2020 pod číslom 16 v čiastke 12/2020 Vestníku vlády SR, je z dôvodu ochrany 
života a zdravia zakázaný vstup zamestnancov na pracoviská a do iných 
priestorov zamestnávateľa v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. 
novembra 2020 01:00 hod., ak ďalej nie je uvedené inak. 
 

Zákaz vstupu 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 do1. 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 od28. 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 do30. 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 do15. 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 od31. 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. 


