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dátum 1010-S3970/2021-ORLZ Ing. Kusý/920-7600 08. 01. 2021 
  Mgr. Trégerová/920-7032 
 
 
Vec:  Usmernenie o dochádzaní do práce počas doby zákazu vychádzania – Nitra 
 
Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1 zo 6. januára 2021 k návrhu na zmenu 
prijatých 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 sa s účinnosťou od 11. januára 2021 v územnom obvode okresu Nitra obmedzuje 
sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 11. januára 2021 v čase od 05.00 hod. 
do 01.00 hod. nasledujúceho dňa. Obmedzenie končí uplynutím 29. januára 2021.  
 
V súvislosti s uvedeným obmedzením nariaďujem všetkým zamestnancom ZSSK, ktorí 
sa v súvislosti s výkonom práce pohybujú v územnom obvode okresu Nitra a/alebo 
prekračujú hranice územného obvodu okresu Nitra, aby sa pri ceste do a zo zamestnania 
preukázali: 

a) negatívnym výsledkom RTPCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na 
území Európskej únie na ochorenie COVID-19, ktoré nie je staršie ako 7 dní,  

b) dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19, ak prekonali ochorenie COVID-19. 
Doklad nesmie byť starší ako tri mesiace. 

 
V súvislosti s uvedeným obmedzením vyzývam všetkých zamestnancov ZSSK, na 
ktorých sa vzťahuje uvedené obmedzenie, aby sa bezodkladne zúčastnili testovania. 

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

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

 

Sekretariát KGR, IA, SC,  
Sekretariát OIK, ORLZ, OK, ORSP,OPS 
Sekretariát UP, ÚO, ÚE, ÚS, ÚU 
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