
SWS spol. s r.o.                                                                        
 

 1 

HSE Informačný list 
 

 

 
 

Požiadavky k vstupu do areálu SWS spol. s r. o. pre zamestnancov 
dodávateľských spoločností vykonávajúcich práce v priestoroch spoločnosti SWS 

spol. s r.o., - celoplošný skríning na COVID-19. 
 

  
 Spoločnosť SWS spol. s r.o. bude od stredy 27.1.2021 5:00 hod. do uplynutia 2.2.2021 okrem 
merania telesnej teploty pri vstupe do priestorov spoločnosti vyžadovať od dodávateľských 
spoločností a ich pracovníkov predloženie potvrdenia o negatívnom výsledku PCR testu alebo 
antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, resp. potvrdením o výnimke 
v súlade Vyhláškou č.14/2021 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 
zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa zo dňa 
21.1.2021 vedúcej oddelenia SD&HSE e-mailom na uszkayova@sws.sk.  
 Pokiaľ sa dodávateľská spoločnosť a ich pracovníci nepreukážu takýmto výsledkom, nebude 
im umožnený vstup do spoločnosti SWS spol. s r. o.  
 
Minimálne bezpečnostné a hygienické požiadavky, povinnosti a pravidlá definované v 
informačnom liste č. 2020-IL-5 zo dňa 23.06.2020 zostávajú naďalej v platnosti.  
 
Týmto informačným listom sa ruší platnosť informačného listu č. 2020-IL-10 zo dňa 6.11.2020. 
 

 
Príloha č. 1 – Vzor potvrdenia 
 
 

 
 
Mgr. Andrea Uszkayová 

Vedúca oddelenia SD&HSE  

 

Dátum 
vydania 

Cieľová skupina Číslo IL 
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Názov spoločnosti, adresa, IČO, kontakt         

 

SWS spol. s r. o. 

Vojany 332 

076 72 Vojany 

 

 

Vec: Potvrdenie 

Spoločnosť (názov, adresa, IČO) ............................................................................................................... 

týmto potvrdzuje, že zamestnanci a spolupracujúci živnostníci uvedení v prílohe tohto potvrdenia 

zabezpečujú výkon pracovnej činnosti, resp. služieb v zmysle Vami uzavretej zmluvy, rámcovej 

nákupnej objednávky, resp. individuálnej nákupnej objednávky. 

Toto potvrdenie sa vydáva v súvislosti s platnými opatreniami na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19 

za účelom potvrdenia, že na menovaných sa vzťahuje výnimka zo zákazu vychádzania podľa časti B.1. 

bod 1 Uznesenia vlády č. 30/2021 zo dňa 17.1.2021 pri ich ceste do a zo zamestnania a cestu na výkon 

podnikateľskej činnosti, alebo inej obdobnej činnosti.  

 

V ..................................., dňa ........................... 

         

 

................................................................ 

Pečiatka, podpis štatutárneho zástupcu 

 

 

Príloha: Zoznam pracovníkov a spolupracujúcich živnostníkov 

 

 


