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Pokyn č. 010/2020/UKRBBSK 

k prijatým opatreniam v súvislosti so šírením sa COVID - 19 pre organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BBSK  

Vzhľadom na súčasný stav pandémie v súvislosti s COVID-19 na území Slovenskej republiky 
 

vydávam s účinnosťou odo dňa 26. júna 2020 pokyn 
 

pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK na prijatie týchto opatrení: 
 
 
 Každému zamestnancovi organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ktorý vycestuje 

do zahraničia na dobu dlhšiu než 48 hodín a vstúpi na územie Slovenskej republiky odo dňa 
26. júna 2020, od 00.00 hod., sa nariadi domáca izolácia počas 5 kalendárnych dní. 
Odporúčam, aby spôsob, akým bude zamestnanec určený na domácu izoláciu, stanovil 
štatutárny zástupca organizácie (home office, resp. iný režim). Následne, najskôr po piatom dni 
domácej izolácie, je tento zamestnanec povinný podrobiť sa laboratórnej diagnostike 
na ochorenie COVID - 19. Ak bude výsledok testu negatívny, domáca izolácia zamestnanca sa 
skončí. Výsledok testu zamestnanec predloží štatutárovi organizácie. Zamestnanec nastúpi 
do práce až potom, ako má vyhotovený negatívny test na COVID-19. 

 Zamestnanec sa po príchode zo zahraničia objedná na testovanie tak, aby po skončení piatich 
kalendárnych dní mohol absolvovať testovanie. Zamestnanec má povinnosť objednať sa 
na testovanie na t. č. 045/5201515. 

 Testovanie výterovou PCR metódou zabezpečuje infektologická ambulancia v Nemocnici 
Zvolen na základe dohody s Úradom BBSK. 

 
https://www.nemocnicazvolen.sk/pracoviska/ambulancie/infektologicka-ambulancia.html 
 
 Náklady na testy zamestnancovi bude preplácať zamestnávateľ. Organizácie financované 

zo štátneho rozpočtu nemôžu hradiť náklady na testy z prostriedkov štátneho rozpočtu, 
ale z daňových alebo nedaňových príjmov. Spôsob financovania určí metodický pokyn, ktorý 
bude organizaciám zaslaný v najbližších dňoch. 

 
Časový limit povinnosti podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID – 19 a domácej 
izolácii: 

Testu a domácej izolácii sa nemusí podrobiť zamestnanec, ktorý po návrate zo zahraničia počas 
najbližších 2 týždňov nenastupuje do práce. 
 
Tento pokyn sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý absolvuje cestu do zahraničia s návratom 
na územie Slovenskej republiky do 48 hodín. 

 
 

 Naďalej je nutné rešpektovať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.  
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Záverečné ustanovenie  
 
 
Pokyn č. 010/2020/UKRBBSK k prijatým opatreniam v súvislosti so šírením sa COVID - 19 
pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK nadobúda platnosť dňom jeho podpisu. 
 

Vypracoval: Ing. Miroslav Rubaninský 

Banská Bystrica 26.06.2020 

 Ing. Ján Lunter v.r. 
 predseda 

 


