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Opatrenia Dopravného úradu platné od 26.10.2020 

 

 

Obmedzenie pohybu 

- V prípade, ak zamestnanec DÚ má bydlisko v regiónoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný 

Kubín alebo Bardejov, riadi sa pri režime pohybu ustanoveniami Uznesenia Vlády č. 

678 zo dňa 22. októbra 2020 (zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 290/2020 Z.z.). 

 

- Dotknutí zamestnanci sú povinní túto skutočnosť a s tým súvisiaci režim pohybu 

a práce oznámiť a konzultovať s príslušným vedúcim zamestnancom. 

 

- Služobné cesty a ŠOD budú posudzované idnividuálne a eventuálne v mimoriadnych 

prípadoch schvaľované príslušnými vedúcimi zamestnancami. 

 

Stránkové hodiny Dopravného úradu 

- STRÁNKOVÉ HODINY: Stránkového hodiny sú od 26.10.2020 pre podateľňu, 

pokladňu a ostatné organizačné útvary zrušené až do odvolania. Tento oznam je 

zverejnený na titulnej stránke webového sídla  DÚ a na každom vstupe do budov DÚ. 

Na jednotlivých pracoviskách DÚ sa neprijímajú žiadne návštevy. 

 

- PODATEĽŇA: Podateľňa vybavuje podania v elektronickej forme (doručené emailom 

na podatelna@nsat.sk alebo prostredníctvom dátovej schránky DÚ č. E0005954132). 

Listinné zásielky sa budú preberať každý deň prostredníctvom Slovenskej pošty. 

Osobný podaj zásielok nie je možný ani na detašovaných pracoviskách DDDD v  Žiline  

a Košiciach a tiež na pracoviskách DVP v Komárne, Žiline a Košiciach. 

 

- Pozastavuje sa prijímanie nových žiadostí o skúšky odborných spôsobilostí. V zmysle 

platnej legislatívy sa periodickým žiadateľom automaticky predlžujú ich lehoty na 

podanie žiadosti o vykonanie skúšky do doby dvoch mesiacov po skončení 

výnimočného (mimoriadneho) stavu v SR.  

 

Práca z domu (home office) 

- Všetci zamestnanci DÚ majú možnosť využiť „home office“ po schválení svojim 

nadriadeným zamestnancom (toto neplatí pre kapitanáty DVP a plavebných inšpektorov 

DVP ŠOD BA a ŠOD KN). Na schválenie režimu „home office“ sa aplikujú aktuálne 

platné interné predpisy a formuláre zverejnené na sieťovej jednotke – smernice (V:).  
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- V prípade ak zamestnanec DÚ príde do kontaktu s pozitívne testovanou osobou na 

COVID -19 alebo má sám podozrenie na ochorenie COVID-19,  je povinný podľa 

pokynov ÚVZ sa podrobiť 5-dňovej domácej izolácií a prihlásiť sa na bezplatné 

testovanie cez portál https://korona.gov.sk/ 

 

- V prípade zistenia pozitívne testovaných zamestnancov na COVID-19 budú tieto 

informácie zverejnené na intranete DÚ http://intra.nsat.sk/ 

 

 

                                       v. r. Pavol HUDÁK, MSc  

               predseda Dopravného úradu 

 


