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Vec: Otvorený list  

 

Vážený pán hlavný hygienik SR, 
 
pandémia koronavírusu COVID-19 výrazne zasiahla aj Slovenskú republiku. KOZ SR si je ve-
domá, že jedinými možnosťami udržania zamestnanosti a chodu firiem je dôsledné dodržiava-
nie protiepidemiologických opatrení na pracoviskách, vrátane rešpektovania prísnych izolácií 
aj pri podozreniach z ochorenia, aby sa pracoviská nestávali ohniskami nákaz. Žiaľ, nie všetky 
povolania je možné vykonávať z bezpečia domáceho prostredia.  
 
Od 15.marca 2021 vzniká v zmysle Vyhlášky č. 99 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri 
ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, povinnosť nosiť 
respirátory FFP2 aj zamestnanci v interiéri na pracovisku, vrátane interiérov výrobných pries-
torov, okrem tých, ktorí pracujú na vnútornom pracovisku sami a okrem tých, ktorí vykonávajú 
prácu zaradenú do tretej kategórie vo faktore záťaž teplom.  
 
Každý, kto aspoň chvíľu vykonával fyzicky náročnú prácu vo výrobnej prevádzke, vie, aká je 
namáhavá, nie ešte sťažená dýchaním pri práci cez respirátor, o ktorého ochrannej funkcii 
v žiadnom prípade nepochybujeme. Avšak zamestnanci výrobných závodov a prevádzok pri-
stupujú k dodržiavaniu epidemiologických opatrení veľmi zodpovedne. Sú pravidelne testo-
vaní prostredníctvom svojich zamestnávateľov, dodržujú protiepidemiologické opatrenia na 
svojich pracoviskách vrátane pravidelnej dezinfekcie priestorov a rešpektovania R-O-R. Aj sa-
motné výsledky spomínaných testovaní organizovaných zamestnávateľmi ukazujú, že percen-
tuálny podiel nakazených zamestnancov je objektívne nízky.  
 
Avšak výkon práce vo výrobe nie je možné pri diskomforte pri dýchaní kedykoľvek prerušiť, ani 
dodržať prestávky po predpísanej dobe nosenia respirátora odporúčanej výrobcom, či nahra-
diť pracovníka iným zamestnancom. Obávame sa preto, že respirátorom sťažené dýchanie vý-
razne zasiahne do schopnosti vykonávať prácu, a to bez ohľadu na to, či vykonávané práce sú, 
alebo nie sú práce zaradené v tretej rizikovej kategórii, čo sa týka záťaže teplom. 
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Vážený pán hlavný hygienik SR, 
 
na základe nášho telefonického rozhovoru sa na Vás obraciam so žiadosťou o prehodnotenie 
povinnosti nosiť respirátory FFP2 v interiéri na pracovisku pre zamestnancov vo výrobných 
prevádzkach, ide o uzatvorené kolektívy, a ich nahradením rúškami.   
 
 
 
 
 
 
 
S úctou  

 
Marián Magdoško 
prezident KOZ SR    
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