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Dňa 06.04.2020 vstúpil do platnosti zákon č. 69/2020 Z.z., o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony (ďalej zákon). Na základe §4, ods.1 určuje osoby, ktoré môžu predávať alebo prevádzať osobný 

ochranný prostriedok.  

V súvislosti s týmto zákonom 
  

čestne vyhlasujem, 

 
že nákupom, osobných ochranných prostriedkov, ktoré sú určeným výrobkom podľa osobitného predpisu3)                   

a ktorý patrí do skupiny osobných ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa osobitného predpisu4)                

a slúži na ochranu dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, a pred 

škodlivými biologickými faktormi podľa osobitného predpisu,5) ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou 

kategórie FFP2, FFP3, od spoločnosti ŠKOLBOZ SK, Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava, spĺňam podmienky 

§4, ods.1, písm. a) – h), zákona, tým, že som: 

 

a) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej 

republiky, alebo 

b) zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, alebo 

c) orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy, alebo 

d) právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá je podľa osobitného predpisu povinná 

zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri 

ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a 

zdravia, alebo 

e) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania 

prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre 

dohľad“), alebo 

f) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá poskytuje pohrebné služby na území 

Slovenskej republiky, alebo 

g) zamestnanec súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad, alebo 

h)   osoba, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody – diagnóza uvedená vo všeobecne záväznom predpise 

Ministerstva zdravotníctva SR podľa § 4 ods. 9 zákona 

 
Ďalej čestne vyhlasujem, že som predávajúceho ŠKOLBOZ SK, s.r.o. týmto neuviedol do omylu. 

 

 

 

 
Dňa: 

 

 
čitateľne meno a priezvisko štatutárneho zástupcu 

podpis 

 

 

 

 
Poznámky 

 
3) § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 
89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2016) 

4) Príloha I nariadenia (EÚ) 2016/425 

5) Príloha II bod 3.10.1 nariadenia (EÚ) 2016/425 
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