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OPATRENIE ZAMESTNÁVATEĽA 

VZŤAHUJÚCE SA NA ZAMESTNANCOV 
vstupujúcich na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa 
vydané v súvislosti s uznesením vlády SR č. 77/2021 z 5. 2. 2021 

a s vyhláškou ÚVZ SR č. 47/2021 z 5. 2. 2021 
 

 

Vzhľadom na: 

- uznesenie vlády SR č. 77/2021 zo dňa 5. 2. 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania 
núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného 
uznesením vlády SR č. 587 z 30. 9. 2020 a na prijatie 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, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 6. 2. 2021 (ďalej len 

„Uznesenie vlády č. 77/2021“) a 

- vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č. 47/2021 zo dňa 5. 2. 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia 
pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov 
zamestnávateľa, ktorá nadobudla účinnosť dňa 8. 2. 2021 (ďalej len „Vyhláška ÚVZ SR č 47/2021“) 

a s cieľom plnenia povinností pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci podľa ust.         
§ 146 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len 
„Zákonník práce“) a plnenia všeobecných prevenčných povinností podľa ust. § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 
predpisov, ako aj s cieľom zabezpečiť od 8. 2. 2021 plynulý chod prevádzky, vydáva obec Ivanka pri Nitre, so 
sídlom Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 31 827 004 (ďalej len „obec Ivanka pri Nitre“) toto 
opatrenie (ďalej len „Opatrenie“), ktoré s účinnosťou od 8. 2. 2021 do 19. 3. 2021 upravuje postup 
obce Ivanka pri Nitre ako zamestnávateľa voči svojím zamestnancom pri plnení vyššie uvedených 
povinností obce Ivanka pri Nitre: 
 

 

1. Za účelom eliminácie šírenia infekčného ochorenia - akútneho respiračného syndrómu spôsobeného 
novým koronavírusom SARS-CoV-2 (ďalej len „COVID-19“) sa zamestnancom obce Ivanka pri Nitre, 

nariaďuje bezprostredne pri vstupe do priestorov (areálu / budov) prevádzok obce Ivanka pri Nitre 
predložiť osobe poverenej zo strany obce Ivanka pri Nitre na nahliadnutie jeden z nasledovných 
dokumentov: 
a) potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu vo forme laboratórneho protokolu 

(výsledkového listu) v tlačenej alebo v elektronickej forme, doručeného zamestnancovi po 
absolvovaní RT-PCR testu zo strany niektorého z laboratórií uvedených v zozname laboratórií 

vyšetrujúcich SARS-CoV-2 v zmysle platných odborných usmernení Ministerstva zdravotníctva SR, 
v ktorom sa zamestnanec podrobil nazofaryngeálnemu výteru na vyšetrenie COVID-19; 
ak laboratórium laboratórny protokol (výsledkový list) nevyhotovuje, je zamestnanec povinný 
predložiť SMS správu s negatívnym výsledkom testu, doručenú mu zo strany tohto súkromného 
laboratória (ďalej len „Potvrdenie“), alebo 

b) originál certifikátu vydaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky alebo originál 
potvrdenia mesta/obce o vykonaní antigénového testu s negatívnym výsledkom antigénového 

testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 (ďalej len „Certifikát“), 
 

a to nasledovným spôsobom: 
 

 v období od 10. 2. 2021 do 19. 3. 2021 Potvrdenie alebo Certifikát nie staršie ako 7 dní, ak 
zamestnanec vstupuje do priestorov (areálu / budov) prevádzok obce Ivanka pri Nitre 
nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov zaradených do III. a IV. stupňa varovania na 

základe aktuálne platného a účinného uznesenia vlády SR podľa Alert systému pre monitorovanie 
vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-
2 (ďalej len „COVID automat“); 

 v období od 15. 2. 2021 do 19. 3. 2021 Potvrdenie alebo Certifikát nie staršie ako 14 dní, ak 
zamestnanec vstupuje do priestorov (areálu / budov) prevádzok obce Ivanka pri Nitre 
nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov zaradených do II. stupňa varovania na 

základe aktuálne platného a účinného uznesenia vlády SR podľa COVID automatu; 
 v období od 15. 2. 2021 do 19. 3. 2021 Potvrdenie alebo Certifikát nie staršie ako 21 dní, ak 

zamestnanec vstupuje do priestorov (areálu / budov) prevádzok obce Ivanka pri Nitre 
nachádzajúcich sa v územných obvodoch okresov zaradených do I. stupňa varovania na základe 
aktuálne platného a účinného uznesenia vlády SR podľa COVID automatu. 



 

 

Strana 2 z 3 

2. Obec Ivanka pri Nitre neuzná predloženie Certifikátu vo forme fotokópie, MMS správy, e-mailovej správy, 

alebo fotografie uloženej v technickom zariadení (mobilný telefón, počítač, tablet a pod.). 
 

3. Ak sa zamestnanec pri vstupe do priestorov (areálu / budov) prevádzok obce Ivanka pri Nitre osobe 

poverenej zo strany obce Ivanka pri Nitre nepreukáže Potvrdením alebo Certifikátom, bude mu 
odopretý vstup do priestorov (areálu / budov)  prevádzok obce Ivanka pri Nitre. Osoba poverená zo 
strany obce Ivanka pri Nitre je za týmto účelom oprávnená do Potvrdenia / Certifikátu / iného 
dokumentu preukazujúceho výnimku z tohto zákazu podľa bodu 4 nižšie nahliadnuť. Zamestnanec, 
ktorému bude odopretý vstup do priestorov (areálu / budov) zamestnávateľa (obec Ivanka pri Nitre) 

podľa tohto bodu, bude vylúčený z pracovného procesu a jeho následná neúčasť na pracovnom procese 
počas jeho pracovnej zmeny bude zo strany obce Ivanka pri Nitre klasifikovaná ako neospravedlnená 
neprítomnosť v práci (prekážka v práci na strane zamestnanca) bez nároku na náhradu mzdy. Obci 
Ivanka pri Nitre zároveň vznikne možnosť krátiť zamestnancovi dovolenku v zmysle ust. § 109 ods. 3 
Zákonníka práce až o dva dni za každú takto neospravedlnene zameškanú pracovnú zmenu. 

 

4. Spod zákazu vstupu do priestorov (areálu / budov) prevádzok obce Ivanka pri Nitre podľa bodu 3 vyššie 

sa ustanovujú nasledovné výnimky: 
a) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri 

mesiace; 
b) osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom 

ako 3 mesiace od okamihu vstupu; 
c) osoba zaočkovaná proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny, ak od tohto očkovania 

uplynulo aspoň 14 dní; 
d) dieťa do 10 rokov veku; 
e) osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na 

ochorenie COVID-19; 
f) osoba, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie; 
g) osoba dispenzarizovaná so závažnou poruchou autistického spektra; 
h) osoba dispenzarizovaná pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit; 

i) onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, ktorý má leukopéniu alebo osoba 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; 

j) osoba, ktorá bola v období predchádzajúcich 18 dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí 

alebo v 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. 

Predloženie dokladu o výnimke podľa písm. a), b), e) až j) vyššie možno nahradiť potvrdením o 
výnimke podľa prílohy Vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021 alebo potvrdením o výnimke podľa obdobnej prílohy 
vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vystaveným 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; 
ak to nie je inak možné, predloženie Potvrdenia, certifikátu alebo potvrdenia o výnimke podľa tohto bodu 
možno nahradiť v prípadoch podľa písm. e) až i) vyššie písomným čestným vyhlásením tejto 
osoby alebo jej zákonného zástupcu o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka, patrí do skupiny 
populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa Potvrdením alebo Certifikátom, v 
ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych 

následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé. 
 

5. Na zamestnanca obce Ivanka pri Nitre, ktorý sa nepodrobil vyšetreniu na COVID-19 v niektorom z 
laboratórií uvedených v zozname laboratórií vyšetrujúcich SARS-CoV-2 v zmysle platných odborných 
usmernení Ministerstva zdravotníctva SR, sa od 8. 1. 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. 
nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do uplynutia 19. 3. 2021 vzťahuje obmedzenie slobody 

pohybu a pobytu zákazom vychádzania uloženým uznesením vlády SR č. 77/2021. Zamestnanec, 
ktorému je prekážka v práci z dôvodu obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania 
vopred známa, je v zmysle ust. § 144 ods. 1 Zákonníka práce povinný vhodnou formou včas požiadať 
obec Ivanka pri Nitre o poskytnutie pracovného voľna, inak je povinný bez zbytočného odkladu 
upovedomiť obec Ivanka pri Nitre o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní. Opomenutie 
splnenia tejto povinnosti zo strany zamestnanca bude obec Ivanka pri Nitre považovať za porušenie 
pracovnej disciplíny. Zamestnanec je súčasne povinný vhodnou formou jasným, zrozumiteľným 

a určitým spôsobom nevyvolávajúcim pochybnosti o obsahu jeho prejavu vôle upovedomiť obec Ivanka 
pri Nitre o tom, že prekážka v práci mu vzniká z dôvodu nepodrobenia sa vyšetreniu na COVID-19 
spôsobom a v termíne špecifikovanom v bode 1 Opatrenia, inak bude jeho neprítomnosť na pracovisku 
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počas jeho pracovnej zmeny v uvedenom období obec Ivanka pri Nitre považovať za neospravedlnenú 

prekážku v práci na strane zamestnanca bez nároku na náhradu mzdy (neospravedlnenú 
absenciu) a za závažné porušenie pracovnej disciplíny. Ak to povaha práce zamestnanca umožňuje, 
zamestnanec sa môže so svojim priamym nadriadeným dohodnúť na vykonávaní práce v režime „home 

office“ alebo na čerpaní dovolenky, najviac však v rozsahu zodpovedajúcom dĺžke povinného zákazu 
vychádzania. 

 
Adresátmi Opatrenia sú : 

 všetci zamestnanci obce Ivanka pri Nitre; 
 členovia orgánov obce Ivanka pri Nitre. 
 

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia. 
 

 

V Ivanke pri Nitre, dňa 8. 2. 2021. 

 
 

  Ing. Jana Maršálková, v. r. 

starostka 
obec Ivanka pri Nitre 

 


