
Stanovisko Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. (SEPS) k otázkam 
Transparency International Slovensko z 30.3.2020 ohľadom nákupu respirátorov od 
spoločnosti JAMINI A s. r. o.: 
 
 
V súvislosti s výskytom  nového Coronavirusu (2019-nCoV) v susedných krajinách ale aj 
na Slovensku bolo potrebné okamžite v pondelok 16. 3. 2020 zabezpečiť účinnú ochranu 
zamestnancov spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej SEPS) 
respirátormi pre eliminovanie rizík jeho šírenia vzhľadom aj na skutočnosť, 
že spoločnosť SEPS je v zmysle uznesenia vlády SR č. 347/2018 zo dňa 11. júla 2018 
prevádzkovateľom prvkov kritickej infraštruktúry a prevádzkovateľom európskej 
kritickej infraštruktúry  v zmysle zákona 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre a ako 
prevádzkovateľ prvkov kritickej infraštruktúry je povinná postupovať podľa ustanovení 
zákona č. 45/2011 o kritickej infraštruktúre, a to najmä v súlade s ustanovením §9, 
v ktorom sú uvedené povinnosti prevádzkovateľa. 
 
V súvislosti s aktuálnou situáciou boli vedením spoločnosti SEPS prijaté špeciálne režimové 
opatrenia pre minimalizáciu šírenia ochorenia COVID-19 v podmienkach jednotlivých objektov 
SEPS, s dôrazom na útvary s nepretržitou dobou prevádzky (ďalej len „Špeciálne režimové 
opatrenia“). Špeciálne režimové opatrenia, okrem iných povinností, zahŕňajú akýkoľvek zákaz 
návštev z externého prostredia, zákaz externých rokovaní, spôsob výmeny zmien v útvaroch 
s nepretržitou dobou prevádzky, povinné meranie telesnej teploty pri vstupoch do objektov 
SEPS a podobne. Jedným z týchto opatrení je povinné nosenie rúšok, resp. respirátorov. 
Hlavným cieľom týchto opatrení je prevencia nákazy ochorením COVID-19 u zamestnancov 
spoločnosti SEPS. Špeciálne režimové opatrenia boli prijaté s účinnosťou od 13.3.2020 pre 
budovu  Slovenského elektroenergetického dispečingu  v Žiline a následne boli aplikované na 
ďalšie objekty SEPS. Špeciálne režimové opatrenia sa priebežne dopĺňajú a sprísňujú podľa 
potrieb vyplývajúcich z aplikačnej praxe, resp. nových usmernení Úradu verejného 
zdravotníctva a iných príslušných orgánov štátnej správy. 
 
Vzhľadom na akútny nedostatok OOPP v zásobách SEPS, musela počas víkendu 14. - 15. 3. 
2020 sekcia správy majetku spoločnosti SEPS (aj v súvislosti s vyhlásením  mimoriadnej 
situácie uznesením vlády SR zo dňa 11. 3. 2020 a v súvislosti s vyhláseným núdzového stavu 
v zdravotníctve v SR zo dňa 15. 3. 2020 s účinnosťou od 16. 3. 2020) telefonicky kontaktovať 
viaceré spoločnosti zamerané na dodávku ochranných pracovných pomôcok (OOPP) 
s požiadavkou okamžitého dodania rúšok a respirátorov najmä na zabezpečenie ochrany 
pracovníkov pracujúcich na zmenových postoch či už na Slovenskom elektroenergetickom 
dispečingu, v aukčnej kancelárii, SBS alebo upratovacej službe. Žiaľ, ani jedna spoločnosť 
nevedela uvedené ochranné pomôcky dodať s termínom dodania 16. 3. 2020. Na základe 
telefonického zisťovania od orgánov štátnej správy a samosprávy bolo zistené, že Magistrát 
hlavného mesta SR Bratislava odoberá OOPP od spoločnosti JAMINI A, s. r. o., ktorá bola 
schopná OOPP dodať okamžite. V nedeľu 15. 3. 2020 bola uvedená spoločnosť telefonicky 
oslovená. Následne, v pondelok 16. 3. 2020 o 8:00 hod. bola našej spoločnosti elektronicky 
doručená cenová ponuka a o 12:30 hod. bol nami požadovaný tovar dodaný. Žiadna iná nami 
oslovená spoločnosť tak nebola schopná urobiť. Cenovú ponuku od spoločnosti JAMINI A, 
s.r.o.,  nebolo možné porovnať so žiadnou inou cenovou ponukou, keďže ani jedna nami 
oslovená spoločnosť nemala skladové zásoby tovaru, ktorý bol požadovaný. 
 
Chceme zdôrazniť, že v danom čase sme neboli schopní zakúpiť  nami požadované ochranné 
pracovné pomôcky s okamžitým termínom dodania a v požadovanom množstve. Berúc do 
úvahy skutočnosť, že aktuálny počet zamestnancov spoločnosti SEPS je 550, z čoho cca 200 
zamestnancov bolo identifikovaných ako kľúčových pre prevádzku a riadenie prenosovej 
sústavy, spoločnosť SEPS zrealizovala len jednorazový nákup OOPP (respirátorov FFP2) 
v nevyhnutnom počte 1000 ks, v jednotkovej cene 23,50 € bez DPH. Tento počet mal pokryť 



minimálnu dobu potrebnú na preklenutie doby do obstarania ďalších ochranných rúšok, resp. 
respirátorov. Dodávateľom vyššie uvedených respirátorov bola spoločnosť JAMINI A, s.r.o.  
 
 
Dovoľujeme si tiež zdôrazniť, že podľa §8 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je povinnosťou zamestnávateľa pri 
bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia vopred vykonať opatrenia, aby sa 
zamestnanci mohli postarať o svoje zdravie a bezpečnosť, prípadne o zdravie a bezpečnosť 
iných osôb, a aby podľa svojich možností zabránili následkom tohto ohrozenia. Respirátory 
boli obstarané pre pracoviská s nepretržitou dobou prevádzky, kde v prípade prerušenia 
prevádzky z dôvodu nákazy zamestnancov koronavírusom by bolo ohrozené bezpečné, 
spoľahlivé a nepretržité prevádzkovanie prenosovej sústavy Slovenskej republiky. 

 
 

Mgr. Norbert Deák  
vedúci odboru komunikácie  
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Doplnenie: 
 
Od: Deák Norbert <Norbert.Deak@sepsas.sk> 
Odoslané: pondelok 30. marca 2020 15:47 
Komu: Lubos kostelansky (TI SK) <Lubos.kostelansky@transparency.sk> 
Predmet: RE: Transparency - Nakup respiratorov  
  
  
Vážený pán Kostolánský, 
  
v našom stanovisku sme Vám uviedli, že nami požadované OOPP (respirátor FFPP2) nám 
bola schopná v danom termíne a množstve dodať len spoločnosť JAMINI A, s.r.o. 
(mimochodom ich dodala ich aj Magistrátu hlavného mesta Bratislava). 
Taktiež sme uviedli, že nákup realizovala Sekcia správy majetku SEPS a nie Sekcia 
bezpečnosti, kde výkonným riaditeľom je JUDr. Ján Vaľo. 
O personálnom prepojení výkonného riaditeľa Sekcie bezpečnosti pán JUDr. Jána Vaľa na 
spoločnosť jeho syna JAMINI A, s.r.o., sme nemali v tom čase vedomosť. 
  
Opätovne chcem zdôrazniť, že vzhľadom na vzniknutú situáciu (výskyt  nového 
Coronavirusu (2019-nCoV) v susedných krajinách, ale aj na Slovensku) bolo nevyhnutné 
okamžite v pondelok 16. 3. 2020 zabezpečiť účinnú ochranu pre zamestnancov, ktorí 
zabezpečujú bezpečné, spoľahlivé a nepretržité prevádzkovanie prenosovej sústavy 
Slovenskej republiky.  
  
  
Mgr. Norbert Deák  
vedúci odboru komunikácie  
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s 
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