
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

V prípade, keď zamestnávateľ zakáže
zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do
iných priestorov zamestnávateľa podľa § 2
ods. 1, pričom zamestnanec nevie
preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek podľa
§ 2 ods. 2, je toto odopretie vstupu
považované za odopretie vstupu z dôvodu, že
zamestnanec nespĺňa požiadavky
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (§ 5
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov).

Zamestnanec nemá test, mám niektorú z
výnimiek § 2 ods. 2 písm. b), c), f) až k)
predloží doklad vystavený poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje
zdravotnú starostlivosť v špecializačnom
odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má
zamestnanec uzatvorenú dohodu o
poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v
prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti, ktorý poskytuje
zdravotnú starostlivosť v špecializačnom
odbore pediatria.

VÝNIMKY Z §2 ODS. 2

Zamestnanec nemá test ani  doklad
vystavený poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti. Čestné prehlásenie v
prípadoch § 2 ods. 2 písm. f) až j).

 Zamestnanec predkladajúci čestné
vyhlásenie si je vedomý právnych následkov,
v prípade, že by sa jeho čestné vyhlásenie
ukázalo ako nepravdivé.

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

 V období od 27. januára 2021 05:00
hod. do uplynutia 2. februára z dôvodu
ochrany života a zdravia všetkým
zamestnávateľom, v pracoviskách a iných
priestoroch zamestnávateľa nariaďuje
zakázať vstup zamestnancom, okrem
zamestnancov podľa § 2 ods. 2, na tieto
pracoviská a do iných priestorov
zamestnávateľa.

Zamestnanec, ktorý 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.

POVINNOSTI
ZAMESTNÁVATEĽA

TRVANIE VYHLÁŠKY

ZÁKAZ VSTUPU

DOKLAD OD POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI

ZVEREJNENIE VYHLÁŠKY
Prevádzkovatelia zariadení a
zamestnávatelia sú povinní na všetky
vstupy viditeľne umiestniť oznam o
zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu
vstupu podľa tejto vyhlášky. VÝNIMKY Z §2 ODS. 2

NEGATIVNY TEST

VÝNIMKY Z §2 ODS. 2

NAHLIADNUTIE DO VYHLÁŠKY
Za účelom overenia, že sa na zamestnanca
nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 2 ods. 1 je
zamestnávateľ oprávnený požadovať
od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko
alebo do iných priestorov
zamestnávateľa predloženie príslušného
dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo
skutočností podľa § 2 ods. 2; do tohto dokladu
je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť.


