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Príkaz Č. 2/2021

predsedu Hlavného banského úradu
7. 20. januára 2021
ktorým v rámci vyhláseného núdzového stavu a prijatj'ch opatrení na základe Uznesenia
vlády Slovenskej republiky Č. 30 zo 17. januára 2021 upravujem niektoré podmienky v)'konu
štá tnej služby a výkonu práce vo verejnom záujme na Hlavnom banskom úrade a obvodnj'ch
banských úradoch SR.
Č l. [

V nadväznost i ml Uznesenie vlády SR Č. 30 zo 17. jan uara 202 1 (ďalej len .. Uznesen ie") v rámci
opatreni na pokles ochorení COV ID-19 v snahe mi n i ma l izovať ohrozenie zd ravia zamestnancov
na pracov isk:ich Hlavného banského úradu a obvod ných banských úradov ( d'a lej len ,. HBÚ aOBÚ")
Nariaďujem

A.
I.

Ak to povaha práce umožl~uJe môže predseda HBÚ a predsedovia OBÚ
počas zákazu
vychádzania, ktorý bol pred lženy do 7. februára 2021 dohodnúť so štát nym zamestnancom
v urče n ýc h dlioc h na vykonávaní práce z domu - home o ffi ce, pričom urč ia system rotacIC
štätnych zamestnancov tak, aby bol za bezpečený chod úradov. Práca z domu sa nevzt"ahujc
na vyšetrovanie mimoriad nyc h uda loslí, havárií a zilvažných pracovných úrazov. Pri práci z dom u
je povinnosťo u štalneho zamestnanca viest' výkaz o vykonávanej práci z dom u
a výkaz
o odpracovan)' ch hodinach. Vj'kaz o vyko návanej práci a vj'kaz o odpracovanýc h hodinäch bude
zas laný na konc i mesiaca s dochädzkou osobnému úradu.

2.

Vedúcim zamestnancom na HBÚ a pred sedom OBÚ SR na základe zostatkov nevyčerpanej
dovo lenky za rok 2020. aby nariadili zamestnancom, ktorí dovo lenku n evyče rpali do 3 1.1 2.2020
jej če rpanie podra § 111 záko na Č. 3 11 /2001 Z .z. Zá konníka práce.

3.

25. januára 2021
Všetkým zamestnancom HB Ú a O BÚ, aby sa zamestnávatel'ov i preukaza li od 27.
negativny m výsled ko m RT-PC R testu alebo antigénového testu certifikovaného na území
Eurôpskej únie na ochorenie COV ID- 19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo ak táto osoba
prekonala ochorenie COV ID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo ak
táto osoba bola 7.aoč kova n á prOli oc horeniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto
oč k ov ania uplynulo aspoií 14 dní.

4.

Všetkým zamestnancom HBÚ a OBU , aby sa zamestnávatel'ov i preukáz.1 li od 3. februára 2021
negatívnym výs ledkom RT- PC R testu alebo ant igénového teslu certifikovaného na území
Eurôpskej únie na oc horenie COV ID-19 vyko naného od 27. januára 2021 a lebo ak táto osoba
prekonala oc horen ie COV ID-1 9 a mä o j eho prekonaní doklad n ie starší ako tri mesiace, a lebo ak
láto osoba bola 7.aoč kovanä prOli ochoreniu COV ID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto
očkova ni a uplynulo aspoi'l 14 dní. Potvrdenie o negatívno m
výs ledku lestu bude platné
do 7. feb ruára 2021. Testovanie sa nebude týka ť okresov, ktoré vykäžu menšiu mieru pozitivity.

5.

Zamestnancom, ktorí nemôžu vzhradom na povahu práce podl'a rozhodnutia predsedu HB U
fi predsedov O BU vykonávat' prácu fonno u horne o ffi ce vystavia ved úci za mestnanci potvrdenie
o zamestnaní poč a s z:íkazu vychádzania do 07.02.2021.

Hlilvny bil ruq urad
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6.

Na zák lade prijatých opatrení Uznesením v bode 31. bude možné vy ko návať skúšky odbomej
spôsobilosti a pracovne rokovani a v prípade ak sa zúč a s tn ene osoby od 27. januára 202 1
do 2. februára 2021 na úče l y vykonania úko nu , ktorý nemôže byt' vykonaný zaslaním zás ielky
a lebo prostriedkami d i aľkovej kom unikac ie preukážu negatívnym výsledkom Rľ~ P C R teSlu alebo
anti génového testu certifikovaného na území Európskej úni e na ochorenie COY ID-19 vykonané ho
od 18. jan uara 202 1 a lebo osoba, ktorá prekona la oc ho ren ie COV ID-1 9 a ma o jeho prekonaní
do klad nie starš í ako Ir i mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkova n á proli oc horen iu COV ID- 19
<ti druho u davkou vakcíny a od tohto oč kovan i a uplyn ulo aspon 14 dní.

7.

Na zák lade prijat)'ch opatrení Uznesením v bode 32. bude možné vykonávat" skúšky odbom ej
spôsobi losti a pracovné rokovan ia v prípade ak sa zúčast n ené osoby od 3. febnlara 202\
do 7. febnlara 202\ na ú čely vykonania úkonu. ktorý nemôže byt" vykonaný zas laním zásielky
a lebo prostriedkami di al1wvej komunikac ie preukážu negatívny m výs ledkom RT-PCR testu a lebo
antigénového test u ce nifikovaného na lIzemí Európskej únie na ochoren ie CúV ID- 19 vykonaného
od 27. j anuára 2021 alebo osoba, ktorá prekona la ochorenie COV ID- 19 a ma o jeho prekonaní
doklad nic s tarší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bo la zaoč kovana prot i ochoreniu COVID- 19
aj druhou davkou vakcíny a od to hto oč kovania uplynulo aspOIl 14 dní. Ak z úč ast ne n é osoby
budú z okresov s menšou mierou poziti vit)' preukazovanie testom nebude pot rebné.

ll. Ruším
Príkaz predsedu HBÚ č. 1/202 1 zo 4. januára 202 1

é l.2
Tento príkaz nadobúda
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