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Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 
dátum 68826-S2559/B/2020-ORLZ         Ing. Kusý/920-7600 7. 11. 2020 
  Mgr. Trégerová/920-7032 
 
 
Vec:  Usmernenie o dochádzaní do práce počas doby zákazu vychádzania 
 
Na základe uznesenia č. 704 zo 4. novembra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci 
vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 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 Slovenskej republiky č. 587 z 
30. septembra 2020, a na základe Usmernenie Ministerstva dopravy a výstavby SR pre 
vodičov nákladnej a autobusovej dopravy, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a 
obslužných pracovníkov v železničnej doprave zo dňa 6. 11. 2020 dopĺňam Usmernenie o 
dochádzaní do práce počas doby zákazu vychádzania č. j. 68826-S2559/2020-ORLZ  takto: 
 
V bode 2 usmernenia 68826-S2559/2020-ORLZ sa dopĺňa písmeno d) ktoré znie: 
 
“ na osoby vykonávajúce prácu vo verejnom záujme sa nevzťahuje povinnosť preukázania 
sa potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikátom vydaným 
Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu 
certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 (výnimka z povinností 
podľa písmena c) tohto odseku) a to pokiaľ pracujú v profesii rušňovodič, vozmajster, 
pokiaľ ide o vlakové čaty  a obslužných pracovníkov v železničnej doprave. Táto výnimka 
z preukazovania platí len pri výkone povolania. Uvedená výnimka sa týka zamestnancov s 
pobytom v tzv. zelených okresoch, ktorých miesto výkonu práce sa nachádza v tzv. 
červenom okrese, vrátane prechodu vlakov cez takýto okres. Podľa Usmernenia 
Ministerstva Dopravy a výstavby SR sa tieto osoby však musia preukazovať schváleným 
cestovným poriadkom vlakových pravidelných liniek vo verejnom záujme.“ 

  
Pre prehľadnosť uvádzame nižšie ešte raz celé znenie usmernenie č. j. 68826-S2559/2020-
ORLZ aj so zapracovanou zmenou. Doplnené písmeno d) je zvýraznené inou farbou písma.                 

 
VYZÝVAM VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV ZSSK, aby sa vzhľadom na obmedzenia slobody 
pohybu v zmysle horeuvedeného uznesenia vlády, zúčastnili druhej vlny celoplošného 
testovania alebo iného akceptovaného RT-PCR testu obyvateľov Slovenska na COVID 19, 

Sekretariát KGR, IA, SC,  
Sekretariát OIK, ORLZ, OK, ORSP, OPS 
Sekretariát UP, ÚO, ÚE, ÚS, ÚU 
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ktoré sa uskutoční od 5. novembra do 8. novembra 2020 v prípade, ak výkon ich práce 
predpokladá cestovanie do okresov, kde je takéto testovanie povinné.  

 
NARIAĎUJEM ZAMESTNANCOM ZSSK: 

 
Prechod medzi tzv. červenými a zelenými okresmi  
 

1. Všetci zamestnanci, ktorí po celoplošnom testovaní budú od 9. 11. 2020 od 5:00. 
cestovať do a zo zamestnania a budú sa v súvislosti s nástupom do práce, s výkonom 
práce alebo s ukončením práce, pohybovať v územných obvodoch okresov Senica, 
Skalica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice, Humenné, 
Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, Kežmarok, 
Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská 
Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, 
Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, 
Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Bytča, 
Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina musia mať pri sebe:  

• zamestnanecký preukaz,  
• platné potvrdenie o negatívnom výsledku testu. (viď odsek 2 tohto usmernenia) 

 

2. Všetci zamestnanci ZSSK sa po celoplošnom testovaní môžu dostaviť na pracovisko 
po 9. 11. 2020 po 5:00 iba v prípade, že majú pri sebe platné potvrdenie o negatívnom 
výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, alebo certifikátom vydaným 
Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu 
certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19,  inde v texte len ako 
“platné potvrdenie o negatívnom výsledku testu“. Test môže byť  vykonaný len 
v lehotách ustanovených v Uznesení vlády SR č. 704 z 4. novembra 2020 čo znamená, 
že pre pohyb   

a) v územných obvodoch okresov Senica, Skalica, Dolný Kubín, Martin, 
Námestovo, Turčianske Teplice, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, 
Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, 
Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, Liptovský 
Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, 
Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, 
Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, 
Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina je akceptovaný len test vykonaný od 
5. novembra 2020, 



 

 

IČO: 35 914 939 
Kontaktné centrum: 18 188 

e-mail: info@slovakrail.sk 
www.zssk.sk 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN: SK25 0200 0000 0022 3530 4454 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |  Rožňavská 1  |  832 72 Bratislava 3 

b) v územných obvodoch ostatných okresov je akceptovaný test vykonaný od  28. 
októbra 2020,  

c) medzi územnými obvodmi uvedenými v písmene a) a v písmene b) tohto 
odseku je akceptovaný len test vykonaný od 5. novembra 2020 a to aj pre 
nástup na pracovisko, výkon práce a ukončenie práce,  

d) na osoby vykonávajúce prácu vo verejnom záujme sa nevzťahuje povinnosť 
preukázania sa potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo 
certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom 
antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie 
COVID-19 (výnimka z povinností podľa písmena c) tohto odseku) a to pokiaľ 
pracujú v profesii rušňovodič, vozmajster, pokiaľ ide o vlakové čaty a 
obslužných pracovníkov v železničnej doprave. Táto výnimka z preukazovania 
platí len pri výkone povolania. Uvedená výnimka sa týka zamestnancov s 
pobytom v tzv. zelených okresoch, ktorých miesto výkonu práce sa nachádza v 
tzv. červenom okrese, vrátane prechodu HKV cez takýto okres. Podľa 
Usmernenia Ministerstva Dopravy a výstavby SR sa tieto osoby však musia 
preukazovať schváleným cestovným poriadkom vlakových pravidelných liniek 
vo verejnom záujme. 

3. Ostatné ustanovenia Usmernenia o dochádzaní do práce počas doby zákazu 
vychádzania č. 67204-S2559/2020-ORLZ zostávajú v platnosti a uplatňujú sa 
primerane, pričom ide najmä o ustanovenia týkajúce sa povinnosti zamestnancov, 
vedúcich zamestnancov a oprávnení zamestnávateľa. 

Účinnosť usmernenia ihneď! 
S týmto usmernením preukázateľne oboznámte všetkých Vami riadených zamestnancov. 

  

 
 Mgr. Filip Hlubocký, v. r. 
  predseda Krízového štábu a generálny riaditeľ   
 
 


