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Zápis z rokovania Krízového štábu zo dňa 29.10.2020 

 

 

Krízový štáb Dopravného úradu v súvislosti s plánovaným plošným testovaním 

obyvateľstva Slovenskej republiky prijal v podmienkach Dopravného úradu nasledovné 

závery a úlohy: 

 

- V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 693 zo dňa 28. októbra 2020  

(č. 298/2020 Z. z.), čl. C.1 bude zamestnávateľ povinný vyžadovať od zamestnancov 

potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikát vydaný Ministerstvom 

zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na 

území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaný subjektom podieľajúcim sa 

na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“ pri vstupe do objektov Dopravného 

úradu. 

 

- V súlade s touto povinnosťou predložia zamestnanci uvedené potvrdenia svojmu 

priamemu nadriadenému vedúcemu zamestnancovi v deň nástupu do výkonu 

štátnej/verejnej služby počnúc dňom 2. novembra 2020 do 9.00 hod. V prípade nástupu 

do práce v iný deň v týždni do 6.novembra 2020, predložia toto potvrdenie v daný deň. 

 

- Vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predsedu predložia komplexnú 

informáciu o počte zamestnancov príslušných útvarov prítomných na pracovisku dňa 2. 

novembra 2020 najneskôr do 12.00 hod. a prípadné aktuálne informácie o tomto stave 

v ďalšie dni týždni do 6. novembra 2020. 

 

- Zamestnanec, ktorý sa nepreukáže negatívnym výsledkom horeuvedených testov a 

certifikátov vykonaných od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020  nemôže vstupovať 

na pracoviská Dopravného úradu. 

 

- Odporúčame všetkým zamestnancom Dopravného úradu podrobne sa oboznámiť 

s ustanoveniami  uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 693 zo dňa 28. októbra 2020, 

v ktorom sú určené  podmienky a výnimky pri voľnom pohybe osôb počas núdzového 

stavu.  

 

- Posudzovanie prípadov zamestnancov, ktorí sa nezúčastnia celoplošného testovania je 

v kompetencii priamych nadriadených zamestnancov, ktorí by mali prioritne umožniť 

čerpanie dovolenky. Neprítomnosť v práci z titulu karantény je v týchto prípadoch 

považovaná za prekážku v práci na strane zamestnanca. 
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- Podmienky „práce z domu“ sú naďalej uplatňované v súlade s príkazom predsedu 

Dopravného úradu č. 7 zo dňa 23.10.2020. 

 

 

Som presvedčený o tom, že aj túto náročnú úlohu spoločnými silami zvládneme tak, aby 

zdravie Vás a Vašich blízkych bolo ohrozené čo najmenej a zároveň bol zachovaný chod 

úradu. Dovolím si preto apelovať na svedomie a zodpovednosť každého zamestnanca 

Dopravného úradu a požiadať Vás, aby ste vo vlastnom záujme, záujme svojich 

kolegov i svojich blízkych konali aj naďalej zodpovedne. 

 

 

                                       v.r. Pavol HUDÁK, MSc  

               predseda Dopravného úradu 

 


