
 

 

 
 

Pokyn zamestnávateľa č. 1/2020 
o kontrole výnimiek zo zákazu vstupu osôb do priestorov Operatíva 

 
Zamestnávateľ Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o., Donská 61, 841 06 Bratislava, IČO: 
35 757 329 (ďalej len „Operatíva“), v súlade s § 47 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce v nadväznosti na § 
2 vyhlášok č. 20/2020  a č. 21/2020 Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „Vyhláška“) vydáva 
pokyn pre zamestnancov, ktorí budú kontrolovať dodržiavanie výnimiek (ďalej len „zamestnanec“) ako 
postupovať pri preukázaní a kontrole výnimiek zo zákazu vstupu vo vzťahu k zamestnancom Operatíva, 
dodávateľom Operatíva a iným osobám vstupujúcim do priestorov Operatíva v podobnom postavení.  
 
Od 9. novembra 2020 05:00 hod. do 15. novembra 2020 01:00 hod. sa podľa Vyhlášky zakazuje vstup 
všetkým osobám do vnútorných a vonkajších priestorov Operatíva okrem osôb, ktoré majú podľa 
Vyhlášky výnimku. Operatíva má oprávnenie požadovať od osôb vstupujúcich do priestorov doklady 
preukazujúce splnenie podmienok príslušnej výnimky. 
 
Od zamestnancov a dodávateľov a iných osôb v podobnom postavení (napr. klienti, obchodní partneri, 
návštevy zamestnancov a poradcovia vstupujúci do priestorov Operatíva) musia zamestnanci  pri 
vstupe vyžadovať doklad, že majú výnimku zo zákazu vstupu.  
 
Spolu s príslušným dokladom je potrebné vyžiadať a skontrolovať totožnosť vstupujúcej osoby podľa 
jej dokladu totožnosti (občianskeho preukazu, preukazu totožnosti cudzinca s povolením na pobyt 
alebo cestovného pasu) a skutočnosť, či doklad preukazujúci výnimku bol podľa identifikačných údajov 
v ňom (najmä mena, priezviska a dátumu narodenia) vydaný pre danú osobu. 
 
Doklady ani údaje z nich nemožno zaznamenať, evidovať, je potrebné ich skontrolovať na mieste. 
Zamestnanci i dodávatelia a iné osoby vstupujúce do priestorov Operatíva tak musia predkladať doklad 
pri každom vstupe počas platnosti zákazu, teda opakovane, na čo je potrebné ich upozorniť.  
 
Ak vstupujúca osoba nepredloží doklad preukazujúci výnimku, nemožno ju vpustiť do priestorov 
Operatíva.  
 
Dokladom o výnimke je:  
 

• Potvrdenie o negatívnom RT-PCR teste alebo “modrý“ certifikát ministerstva zdravotníctva s 
negatívnym výsledkom antigénového testu z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“, 

• Zelená zóna RT-PCR test ak bol test vykonaný od 29. októbra do 8. novembra 2020   

• Zelená zóna antigénový test ak bol test vykonaný od 29. októbra do 1. novembra 2020   
 

• Potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku 
antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu 
na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaným v období od 
9.novembra 2020 do 15.novembra 2020 

 

• Potvrdenie lekára o prekonaní COVID-19 nie staršie ako 3 mesiace. 
 

• Potvrdenie lekára, že vstupujúca osoba bola diagnostikovaná na COVID-19 od 1. augusta do 23. 
októbra 2020. 

 



 

 

• Doklad, že vstupuje príslušník záchranného, bezpečnostného alebo ozbrojeného zboru pri plnení 
svojich úloh (napr. služobný preukaz, ako to nie je zrejmé na prvý pohľad s ohľadom na uniformu 
a okolnosti). 

 

• Doklad, že vstupuje dieťa, ktoré nie je staršie ako 10 rokov (napr. kartičku poistenca, ak to nie je 
zrejmé na prvý pohľad). 

 

• Potvrdenie lekára, že zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia vstupujúcej osoby 
neumožňuje vykonanie testu na COVID-19. 

 

• Potvrdenie lekára, že vstupujúca osoba má stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie. 
 

• Potvrdenie lekára, že vstupujúca osoba je dispenzarizovaná (liečená a sledovaná) kvôli závažnej 
poruche autistického spektra. 

 

• Potvrdenie lekára, že vstupujúca osoba je dispenzarizovaná (liečená a sledovaná) kvôli ťažkému, 
vrodenému alebo získanému, imunodeficitu. 

 

• Potvrdenie lekára, že vstupujúca osoba je onkologickým pacientom po chemoterapii alebo po 
transplantácii, ktorá má leukopéniu alebo podlieha onkologickej alebo inej liečbe ovplyvňujúcej jej 
imunitný systém z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby. 

 

• Potvrdenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo všeobecného lekára vstupujúcej 
osoby, že v čase celoplošného testovania antigénovými testami od 7. novembra do 8. novembra 
2020 mala nariadenú izoláciu v domácom prostredí alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z 
dôvodu karantény a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19. 

 

• Doklad, že vstupujúca osoba pôsobí v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky, pracuje v 
štátnozamestnaneckom pomere, vo verejnom záujme alebo v záchrannom, bezpečnostnom či 
ozbrojenom zbore, pričom plní úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych 
udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany 
verejného poriadku a obrany štátu a má zároveň potvrdenie o negatívnom RT-PCR teste alebo 
“modrý“ certifikát ministerstva zdravotníctva s negatívnym výsledkom antigénového testu z 
celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“, ak bol test v tomto prípade vykonaný od 28. 
októbra 2020 do 30. októbra 2020. 

 

• doklad, že ide o vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky 
lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, 
vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej 
republiky, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín od vstupu, 

 

• doklad, že ide o osobu, ktorá je alebo bola v období od 9.novembra 2020 do 15.novembra 2020vo 
výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody a preukáže sa negatívnym výsledkom 
antigénového testu na ochorenie COVID-19 zabezpečovaným Zborom väzenskej a justičnej stráže 

 
Potvrdenia lekára o výnimkách zdravotnej povahy môžu byť rôzne dokumenty od špecializovaných 
zdravotníckych pracovísk alebo môžu byť na tlačive potvrdenia o výnimke podľa Vyhlášky, ktoré je 
pre informáciu uvedené aj v prílohe tohto pokynu.  
 
V prípade červených zón, potvrdenie od lekára môže byť nahradené čestným vyhlásením osoby 
vstupujúcej do priestorov alebo jej zákonného zástupu o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka patrí 
do skupiny populácie, na ktoré sa vťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym 



 

 

antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom 
vychádzania v SR, 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. 
 
Tento pokyn sú zamestnanci Operatíva povinní v plnej miere dodržiavať od okamihu jeho zverejnenia 
a plniť v súvislosti s výkonom ich práce pre Operatíva. Tento pokyn je v súlade s platnou legislatívou a  
pravidlami ochrany osobných údajov Operatíva. 
 
S otázkami týkajúcimi sa vyššie uvedeného sa môžete kedykoľvek obrátiť na: Operatíva, medicínska 
spoločnosť s.r.o., Donská 61, 841 06 Bratislava, e-mail: operativa@operativa.sk , telefón: +421 2 
65956111 
 
 
 
 
V Bratislave dňa  08.11. 2020 

 
 
 
 
_________________________ 
     Ing. Silvia Augustinová 
                konateľ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Príloha pokynu  
 
Vzor Potvrdenia o výnimke  
 
Meno (vstupujúcej osoby):  
Priezvisko:  
Dátum narodenia:  
 
Menovaná/ý patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa 
negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu 
zákazom vychádzania v Slovenskej republike.  
 
 
 
V ...............................................  
 
 
 
Dňa: ..........................................  

.............................................................  
pečiatka a podpis všeobecného lekára 

 


