Komentár k Vyhláške ÚVZ SR č. 14/2021 zo dňa 21.1.2021

1./ Režim vstupu do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení
od 27. januára 5:00 hod. do uplynutia 2. februára 2021.
Do vnútorných a vonkajších priestorov budov (administratívnych a prevádzkových) a iných
objektov patriacich subjektom ZOSR
a) môžu vstúpiť osoby s potvrdením o negatívnom výsledku
→ RT-PCR alebo antigénového testu vykonaným v období od 18. januára 2021
b) môžu vstúpiť osoby bez potvrdenia o negatívnom výsledku testu len v prípadoch
uvedených v § 1 ods. 2 vyhlášky, z ktorých sú najdôležitejšie:
► vstup do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska, a to v nevyhnutnom
rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb, n a j m ä :
• nákup potravín
• nákup liekov (lekárne)
• nákup zdravotníckych prostriedkov a pomôcok
• nákup hygienického tovaru a drogériového tovaru (drogérie)
• nákup krmív a ďalších potrieb pre zvieratá
• zabezpečenie starostlivosti o deti
• zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá
• doplnenie pohonných hmôt
► osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší
ako tri mesiace,
► osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od
2. novembra 2020 do 17. januára 2021,
► osoby nad 65 rokov veku
► dieťa do desiatich rokov veku,
► osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie
testu na ochorenie COVID-19,
► mentálne postihnutá osoba,
► autistická osoba,
► osoba so zníženou imunitou,
► onkologický pacient
► osoba ktorá počas dní od 18. januára do 26. januára 2021 bola v izolácii alebo mala
nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom
► vodiči nákladnej dopravy vstupujúci na územie SR, ak územie SR opustia do 48 hodín
od vstupu.
2./ Vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa
od 27. januára 2021 5:00 hod. do uplynutia 2. februára 2021
Na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa
a) môžu vstúpiť zamestnanci s potvrdením o negatívnom výsledku
→ RT-PCR alebo antigénového testu vykonaným v období od 18. januára 2021

b) môžu vstúpiť zamestnanci bez potvrdenia o negatívnom výsledku testu len
v prípadoch uvedených v § 2 ods. 2 vyhlášky, z ktorých sú najdôležitejšie::
► osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší
ako tri mesiace,
►osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od
2. novembra 2020 do 17. januára 2021
► dieťa do desiatich rokov veku,
► osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie
testu na ochorenie COVID-19,
► mentálne postihnutá osoba,
► autistická osoba,
► osoba so zníženou imunitou,
► onkologický pacient
► osoba ktorá počas dní od 18. januára do 26. januára 2021 bola v izolácii alebo mala
nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom.

Z á v e r:
Subjektom ZOSR v danom prípade z Vyhlášky vyplýva nasledovné:

A/ V prípade vstupu osôb do maloobodných prevádzok:
A1/ V prípade, ak má záujem vstúpiť zákazník, do maloobchodných prevádzok
uvedených vo výnimke, t.j.
• nákup potravín
• nákup liekov (lekárne)
• nákup zdravotníckych prostriedkov
• nákup hygienického tovaru a drogériového tovaru (drogérie)
• nákup krmív a ďalších potrieb pre zvieratá
• zabezpečenie starostlivosti o deti
• zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá
• doplnenie pohonných hmôt,
v takom prípade ide o výnimku, pri ktorej nie je dôvod na preukazovanie sa negatívnym
testom alebo iným dokladom. Zákazník môže do týchto predajní vstúpiť aj bez preukázania
sa testom na COVID-19 alebo iného príslušného dokladu o výnimke zo zákazu vstupu
(vychádzania).
A2./ V prípade, ak má záujem vstúpiť zákazník do iných prevdzok, ktoré nie sú vo
výnimke a ktoré sú otvorené, v takom prípade sú subjekty ZOSR oprávnení požadovať
od tohto zákazníka predloženie dokladu, ktorý preukazuje niektorú z vyššie uvedených
výnimiek zo zákazu vstupu (vychádzania) s tým, že môžu do tohto dokladu nahliadnuť
(t.j. vstupujúca osoba nie je povinná odovzdať doklad alebo kópiu).
V prípade, ak vstupujúca osoba nevie preukázať alebo odmietne preukázať, že spĺňa niektorú
z vyššie uvedených výnimiek zo zákazu vstupu (vychádzania), musí sa odoprieť vstup
tejto osobe do malooobchodnej prevádzky na obdobie od 27. januára 2021 05:00 hod. do
2. februára 2021., a to v záujme plnenia si svojej povinnosti prevádzkovateľa, vyplývajúcej
z nariadenia ÚVZ vo Vyhláške, v zmysle ktorého sa všetkým prevádzkovateľom zariadení
nariaďuje zakázať vstup osobám do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok okrem
stanovených výnimiek.

V prípade vlastníctva budovy, právo odoprieť vstup do budovy vyplýva aj z postavenia
vlastníka.
A3/ subjekty ZOSR Jednota sú povinné na všetky vstupy maloobchodných prevádzok
viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a o výnimkách zo zákazu vstupu.
A4. Vo všetkých prevádzkach platia opatrenia , týkajúce sa dodržiavania hygienických
opatrení platné a účinné od 27.1.2021 (Vyhláška č. 13/2021 z 21. 1.2021), vrátane
vyhradeného nákupného času pre seniorov v pondelok až piatok v potravinách a drogériach
v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. ako aj 2-metrové rozostupy a rozsah 15 štvorcových metrov
na 1 osobu).

B/ V prípade vstupu osôb do administratívnej budovy a iných vonkajších
a vnútorných objektov:
B1./ V prípade, ak má záujem vstúpiť akákoľvek osoba do administratívnej budovy
a iných objektov subjektov ZOSR, v takom prípade sú oprávnení požadovať od tejto
osoby predloženie dokladu, ktorý preukazuje niektorú z vyššie uvedených výnimiek zo
zákazu vychádzania s tým, že môžu do tohto dokladu nahliadnuť (t.j. vstupujúca osoba
nie je povinná odovzdať doklad alebo kópiu). Vzhľadom k tomu, že sa zakazuje „vstup“,
v takom prípade odporúčame, aby výnimky zo zákazu vstupu kontroloval vrátnik.
V prípade, ak vstupujúca osoba nevie preukázať alebo odmietne preukázať, že spĺňa niektorú
z vyššie uvedených výnimiek zo zákazu vstupu (vychádzania), musí sa odoprieť vstup
tejto osobe do obchodnej prevádzky na obdobie od 27.1. do 2.2.2021., a to v záujme
plnenia si svojej povinnosti prevádzkovateľa, vyplývajúcej z nariadenia ÚVZ vo Vyhláške,
v zmysle ktorého sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje zakázať vstup osobám
do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok okrem stanovených výnimiek.
V prípade vlastníctva budovy, právo odoprieť vstup do budovy vyplýva aj z postavenia
vlastníka.
B2/ subjekty ZOSR sú povinné na všetky vstupy administratívnych budov a iných objektov
do ktorých môže vstúpiť cudzia osoba viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a o
výnimkách zo zákazu vstupu.

C/V prípade vstupu zamestnancov na pracovisko a iných priestorov
zamestnávateľa:
C1/ Subjekty ZOSR majú právo požadovať od zamestnancov predloženie dokladu,
ktorý preukazuje niektorú z vyššie uvedených výnimiek s tým, že môžu do tohto
dokladu nahliadnuť (t.j. zamestnanec nie je povinný odovzdať doklad alebo kópiu
zamestnávateľovi). Vzhľadom k tomu, že sa zakazuje „vstup“, v takom prípade odporúčame,
aby výnimky zo zákazu vstupu kontroloval vrátnik.
V prípade, keď zamestnanec nevie preukázať alebo odmietne preukázať, že spĺňa
niektorú z vyššie uvedených výnimiek zo zákazu vychádzania, zamestnávateľ musí
odoprieť vstup zamestnancovi na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa na
obdobie od 27. januára do 2. februára 2021, a to v záujme plnenia si svojich povinností,
vyplývajúcich jednak z nariadenia ÚVZ vo Vyhláške, v zmysle ktorého sa všetkým

zamestnávateľom nariaďuje zakázať vstup zamestnancom na pracoviská a do iných priestorov
zamestnávateľa okrem stanovených výnimiek, ako aj zo zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP,
v zmysle ktorého je povinnosťou zamestnávateľa vylúčiť nebezpečenstvo a z neho
vyplývajúce riziko a vykonávať riadne a včas opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, pričom za tým účelom môže vydávať pokyny.
C2/ subjekty ZOSR sú povinné na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze
vstupu a o výnimkách zo zákazu vstupu podľa Vyhlášky.

