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Zápis z rokovania krízového štábu Dopravného úradu konaného dňa 

28.08.2020 
 

 

 

- Predseda DÚ zadal úlohu pre Mgr. Laurinca /RKRHM/, aby zabezpečil dezinfekčné 

a ochranné prostriedky pre zamestnancov DÚ a evidoval ich zásoby na sklade 

s najskorším možným termínom a priebežne reportoval každý pondelok do konca 

pracovnej doby vedúcej OESM stav zásob na sklade.  

 

- Od 1. septembra 2020 sú všetci zamestnanci DÚ povinní nahlásiť svojmu nadriadenému 

zamestnancovi v prípade, ak navštívili krajinu, ktorá je vedená ako riziková, na základe 

vyhlásenia Úradu verejného zdravotníctva (t. č. Španielsko, Chorvátsko, Belgicko, 

Holandsko, Francúzsko, Portugalsko, Švédsko, Rusko, Bielorusko, Ukrajina, 

Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Moldavsko, Chorvátsko, Malta, Bosna a Hercegovina, 

Čierna Hora, Albánsko, Severné Macedónsko, Turecko) a región, ktorý je vedený ako 

rizikový, na základe vyhlásenia Úradu verejného zdravotníctva (t. č. Česko: Praha 

a Vysočina; Rakúsko: Viedeň, Horné Rakúsko a Tirolsko, Poľsko: Sliezske vojvodstvo, 

Maľopoľské vojvodstvo, Pomoranské vojvodstvo,  Grécko: Notio Aigaio, Ionia Nisia, 

Kentriki Makedonia, Írsko: Mid-West, Mid-East, Dánsko: Midtjylland, Anglicko: 

Tayside, North West, Estónsko: Ida-Viru-Maakond). Týmto osobám sa nariaďuje 

izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu 

na ochorenie COVID-19, alebo v prípade bezpríznakového priebehu izolácie  

v domácom prostredí dovŕšením jej 10. dňa. Laboratórnej diagnostike na ochorenie 

COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom 

prostredí, na vlastné náklady. 

 

- Od 1. septembra 2020 sú všetci zamestnanci DÚ povinní nahlásiť svojmu nadriadenému 

zamestnancovi v prípade, ak ich rodinný príslušník s ktorým žijú v spoločnej 

domácnosti navštívil krajinu, ktorá je vedená ako riziková, na základe vyhlásenia Úradu 

verejného zdravotníctva (t. č. Španielsko, Chorvátsko, Belgicko, Holandsko, 

Francúzsko, Portugalsko, Švédsko, Rusko, Bielorusko, Ukrajina, Rumunsko, 

Bulharsko, Srbsko, Moldavsko, Chorvátsko, Malta, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, 

Albánsko, Severné Macedónsko, Turecko) a región, ktorý je vedený ako rizikový, na 

základe vyhlásenia Úradu verejného zdravotníctva  

(t. č. Česko: Praha a Vysočina; Rakúsko: Viedeň, Horné Rakúsko a Tirolsko, Poľsko: 

Sliezske vojvodstvo, Maľopoľské vojvodstvo, Pomoranské vojvodstvo,  Grécko: Notio 
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Aigaio, Ionia Nisia, Kentriki Makedonia, Írsko: Mid-West, Mid-East, Dánsko: 

Midtjylland, Anglicko: Tayside, North West, Estónsko: Ida-Viru-Maakond). Týmto 

osobám sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho 

výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, alebo v prípade bezpríznakového 

priebehu izolácie v domácom prostredí dovŕšením jej 10. dňa. Laboratórnej diagnostike 

na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie  

v domácom prostredí, na vlastné náklady. 

 

- Aktuálny zoznam rizikových krajín a rizikových regiónov je dostupný na webovom 

sídle Úradu verejného zdravotníctva tu: 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&i

d=250&Itemid=153 

 

- Vedúci zamestnanci DÚ prehodnotia nutnosť každej pracovnej/ služobnej cesty svojho 

podriadeného zamestnanca.  

 

- Až do odvolania sa v priestoroch DÚ nebudú uskutočňovať externé pracovné stretnutia, 

porady, rokovania a i. s fyzickou prítomnosťou osôb viac ako 10 ľudí. 

 

- Krízový štáb odporúča organizovať pracovné porady v zasadačkách v max. počte 8 ľudí. 

 

- Vedúci zamestnanec má právo nariadiť podriadenému zamestnancovi opustiť priestory 

Dopravného úradu v prípade, že vykazuje zjavné príznaky chrípky (zvýšená teplota, 

kašeľ a pod.)  

 

- Všetci zamestnanci Dopravného úradu sú povinní nosiť ochranné rúška, alebo mať iné 

prekrytie horných dýchacích ciest v priestoroch Dopravného úradu. Prekrytie horných 

dýchacích ciest je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia 

COVID-19 na území Slovenskej republiky. 

 

Som presvedčený, že druhú vlnu pandémie nového koronavírusu zvládneme spoločným 

zodpovedným prístupom každého jedného zamestnanca, rovnako ako to bolo v prípade prvej 

vlny.   

 

 

     

 

                                   v.r. Pavol HUDÁK, MSc  

               predseda Dopravného úradu 


