
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam z  rokovania krízového štábu Dopravného úradu 

konaného dňa 09.03.2020 

 
Na základe hrozby šírenia nového koronavírusu COVID-19 na území Slovenskej republiky zasadal krízový štáb  

Dopravného úradu. Predseda Dopravného úradu nariadil následné opatrenia: 

 

1. S okamžitou platnosťou sa rušia zahraničné služobné cesty. Ak je účasť nutná jednotliví vedúci zamestnanci 

individuálne posúdia nutnosť účasti svojich podriadených zamestnancov. 

 

2. S okamžitou platnosťou sa rušia skúšky PPL a vodcov malých lodných plavidiel.  

 

3.  Pred vykonaním skúšok odbornej spôsobilosti, posúdiť, či skúšaní neprejavujú známky ochorenia, príp. 

zaviesť podmienku vyplnenia krátkeho formulára. V prípade, že skúšajúci usúdi, že niektorý skúšaný 

prejavuje známky ochorenia, alebo nespĺňa podmienky stanovené formulárom, má právo takéhoto 

uchádzača vylúčiť zo skúšky a dodatočne mu stanoviť iný náhradný termín. 

 

4. Pri výkone ŠOD posúdiť dôležitosť výkonu kontroly a ak je možné vykonať odklad, dohodnúť  jeho presun. 

Ak nie je možné vykonať odklad, kontrolu vykonať pri dodržaní základných opatrení na ochranu proti 

respiračnému ochoreniu. 

 

5. Vedúca odboru ekonomiky a správy majetku zabezpečí nákup dostatočného množstva dezinfekčných 

prostriedkov. Ďalej zabezpečí, aby pri každom vstupe do objektov Dopravného úradu bol dostupný 

dezinfekčný prostriedok pre zamestnancov a  prípadných návštevníkov a zabezpečí, aby sa na všetkých 

sociálnych zariadeniach nachádzali antibakteriálne mydlá. 

 

6. V prípade, že nastane situácia, keď z dôvodu karantény pred šírením COVID-19 budú zatvorené 

predškolské, školské zariadenia, ktoré navštevujú deti zamestnanca, má tento zamestnanec po zvážení 

svojho priameho nadriadeného možnosť zostať v súlade s internou smernicou DÚ na home office, pričom sa 

v tomto prípade bude uplatňovať zásada prekážky na strane zamestnávateľa.  

 

7. V prípade, že zamestnanec svojmu nadriadenému preukáže, že bol v kontakte s osobou, ktorá za posledných 

14 dní navštívila rizikové oblasti (napr. Taliansko, Čína...), nadriadený zamestnanec má právo takémuto 

zamestnancovi nariadiť 10 dňovú karanténu, pričom sa uplatňuje zásada home office a prekážka na strane 

zamestnávateľa. 

 

Predseda Dopravného úradu apeluje na zodpovednosť zamestnancov, aby dodržiavali odporúčania vydané MZ 

SR v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou výskytu ochorenia  COVID-19. 

 

Tieto opatrenia platia do 31.03.2020 a podľa situácie sa doplnia alebo zrušia. 

 

V Bratislave dňa 09.03.2020 

  

 

                                                                                                            v.r. Pavol HUDÁK, MSc  

                                                                                                          predseda Dopravného úradu                                                                              


