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HSE Informačný list 
 

 
Vážený obchodný partner, 

 
Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 4 zo dňa 17.1.2022  a vyhlášky č. 
15 zo dňa 31.1.2022 zamestnávatelia naďalej podmieňujú vstup na pracovisko a do iných priestorov 
zamestnávateľa iba zamestnancom v režime očkovaný, testovaný alebo prekonal ochorenie Covid-19 
(ďalej len „OTP“).  
 
Za zamestnanca v režime OTP sa považuje: 

1. Osoba kompletne zaočkovaná, t. j. 

 osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s 

dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky  

 osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s 

jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky 

 osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak 
bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od 

prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej 
dávky  

2. osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami  
3. osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 

(napríklad RT-PCR test, LAMP test, antigénový test, nazálny test) nie starším ako 7 dní od 
odberu.  

4. osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania a zároveň je schopná preukázať sa certifikátom 
o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR. 

 
Z tohto dôvodu bude Spoločnosť pri vstupe do priestorov Spoločnosti naďalej vyžadovať aj od 

obchodných partnerov a ich zamestnancov predloženie potvrdenia o splnení podmienok režimu OTP.  

 
Za účelom dodržania režimu OTP podľa vyššie uvedenej vyhlášky je Spoločnosť oprávnená vykonávať 
pravidelné kontroly tak, aby bola splnená podmienka vstupu len zamestnanca v režime OTP. Osobou 
oprávnenou vykonávať za SWS spol. s r.o. predmetné kontroly je Mgr. Andrea Uszkayová, vedúca 
oddelenia SD&HSE  (kontaktné údaje: 0911 408 972, uszkayova@sws.sk). 
 

Vopred ďakujeme za pochopenie. 
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Vec: Potvrdenie 

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

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

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

nákupnej objednávky, resp. individuálnej nákupnej objednávky spĺňajú podmienky vstupu na 

pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa v režime očkovaný, testovaný alebo prekonal 

ochorenie Covid-19 v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 4 zo 

dňa 17.1.2022 a vyhlášky č. 15 zo dňa 31.1.2022. 

 

 

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

         

 

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

Pečiatka, podpis štatutárneho zástupcu 

 

 

Príloha:  

Zoznam pracovníkov a spolupracujúcich živnostníkov spĺňajúcich režim OTP 

 

 


