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Vec:  Usmernenie o dochádzaní do práce počas doby zákazu vychádzania 
 

 
A. Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021 k návrhu na 

opakované predĺženie času trvania núdzového stavu, vyhláseného uznesením vlády 
SR č. 587 z 30. septembra 2020 je až do odvolania obmedzená slobodu pohybu a 
pobytu zákazom vychádzania od 8. februára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. 
nasledujúceho dňa: 

 
I. VYZÝVAM ZAMESTNANCOV ZSSK, aby sa dali otestovať a aby pri cestovaní do 

a z práce, ako aj pri výkone práce, disponovali potvrdením o negatívnom 
výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu (negatívny test) pričom 
účinnosť povinnosti preukazovať sa týmito testami je: 
1. 10. februára 2021 v rámci okresu, ktorý je podľa COVID AUTOMAT-u                               

v IV. a III. stupni varovania. V tomto prípade sa vyžaduje negatívny výsledok 
testu nie starším ako 7 dní.  

2. 15. februára 2021 v rámci okresu, ktorý je podľa COVID AUTOMAT-u                                  
v II. stupni varovania. V tomto prípade sa vyžaduje negatívny výsledok testu 
nie starším ako 14 dní. 

3. 15. februára 2021 v rámci okresu, ktorý je podľa COVID AUTOMAT-u                               
v I. stupni varovania. V tomto prípade sa vyžaduje negatívny výsledok testu 
nie starším ako 21 dní. 

 
II. ODPORÚČAM ZAMESTNANCOM ZSSK, ktorí pri cestovaní do a z práce, ako aj 

pri výkone práce, prechádzajú cez okresy s rôznym stupňom varovania, aby 
mali výsledok testu, ktorý nie je starší ako test vyžadovaný v okrese s najhorším 
stupňom varovania, v ktorom sa budú v tejto súvislosti pohybovať.  

 
III. ZAKAZUJEM ZAMESTNANCOM VSTUP  na pracoviská a do iných priestorov 

ZSSK v rámci okresu/ov zaradeného podľa COVID AUTOMAT-u                                            
do III. a IV. stupňa varovania bez  potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR 

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

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. 
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odbor inšpekcie a kontroly 
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testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na 
ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní a to v období od 10. februára 2021 do 
19. marca 2021. 

 
IV. ZAKAZUJEM ZAMESTNANCOM VSTUP na pracoviská a do iných priestorov 

ZSSK v rámci okresu/ov zaradeného podľa COVID AUTOMAT-u                                             
do II. stupňa varovania bez  potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu 
alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie 
COVID-19 nie starším ako 14 dní a to v období od 15. februára 2021 do 19. marca 
2021. 

 
V. ZAKAZUJEM ZAMESTNANCOM VSTUP na pracoviská a do iných priestorov 

ZSSK v rámci okresu/ov zaradeného podľa COVID AUTOMAT-u                                         
do I. stupňa varovania bez  potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu 
alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie 
COVID-19 nie starším ako 21 dní a to v období od 15. februára 2021 do 19. marca 
2021. 

 
B. Uvedená výzva na testovanie a zákazy vstupu neplatia, pokiaľ sa na zamestnancov 

vzťahujú aktuálne výnimky z testovania a/alebo zo zákazu vstupu a to najmä ak: 
a) preukážu, že prekonali ochorenie COVID-19 a majú doklad o prekonaní nie 

starší ako tri mesiace, 
b) preukážu, že boli zaočkovaní proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou 

vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,  
c) sú osobou, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia 

neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,  
d) sú osobou s ťažkým imunodeficitom, 
e) sú onkologickým pacientom po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí 

majú leukopéniu,  
f) sú osobou, ktorá bola v období predchádzajúcich 18tich dní aspoň 10 dní v 

izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení 
alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím 
všeobecným lekárom pre dospelých a nemusela sa podrobiť testu na 
ochorenie COVID-19. 

 
C. Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu je zamestnávateľ 

oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných 
priestorov zamestnávateľa predloženie príslušného dokladu.  
Príslušným dokladom sa rozumie potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu 
alebo certifikát s negatívnym výsledkom antigénového testu alebo dokladom, ktorý 
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preukazuje, že zamestnanec má výnimku zo zákazu pohybu podľa aktuálnej vyhlášky 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Predloženie dokladu možno 
nahradiť potvrdením o výnimke, ktorú vystavil zamestnancovi všeobecný lekár alebo 
čestným vyhlásením o výnimke, podľa uvedenej vyhlášky. Do týchto dokladov je 
zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť. 

 
D. Všetci zamestnanci ZSSK, ktorí sa nedostavia na pracovisko z dôvodu, že nemajú 

platné potvrdenie o negatívnom výsledku testu, oznámia túto skutočnosť bezodkladne 
svojmu nadriadenému zamestnancovi ihneď po tom ako sa zamestnanec: 

a. rozhodol nezúčastniť testovania  
b. nemohol zúčastniť testovania z iných dôvodov napr. kapacitných  
c. nemohol zúčastniť testovania z iných dôvodov (iné zdravotné dôvody...).  

 
E. Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci počas karantény 

z dôvodu, že nemá potvrdenie o negatívnom výsledku testu. Za tento čas nepatrí 
zamestnancovi mzda a ani náhrada mzdy. Počas tohto obdobia zamestnávateľ odhlási 
zamestnanca zo sociálnej a zdravotnej poisťovne a poistné za toto obdobie si musí 
zamestnanec uhradiť sám (neplatené voľno), pokiaľ sa zamestnávateľ so 
zamestnancom nedohodne inak. 
 

F. Z dôvodu povinnosti zamestnávateľa odhlásiť zamestnanca zo sociálnej poisťovne sú 
nadriadení zamestnanci povinní bezodkladne informovať ORLZ (príslušného 
personalistu) o spôsobe vysporiadania neprítomnosti. 

 
G. Nadriadení zamestnanci  sú povinní zabezpečiť včasné a správne zaznamenanie typu 

neprítomnosti v dochádzkovom systéme, údaje je potrebné spracovať na dennej báze. 
 
V prípade zverejnenia ďalších záväzných právnych predpisov v tejto oblasti Vás bude 
zamestnávateľ bezodkladne informovať.  

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

  

 

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


