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P R Í K A Z 
 

predsedu TSK č. 10/2020 
 

k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa 

koronavírusom 
 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové 

a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov. Ide o tzv. 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (OvZP), ktoré v rámci svojich kompetencií 

postupujú v zmysle interných právnych predpisov a právneho poriadku Slovenskej republiky.  
 

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je  zamestnávateľ povinný uplatňovať 

všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce 

a prostriedkov. 

 

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zamestnávateľ povinný vykonávať 

opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci riadne a včas tak, 

aby sa splnil ich účel, a zabezpečovať, aby tieto opatrenia boli použiteľné a zamestnancovi 

prístupné. 

 

Vzhľadom na nárast počtu prípadov osôb nakazených  koronavírusom v Trenčianskom kraji 
 

p r i k a z u j e m 

 
s okamžitou platnosťou 

 

I. 

 

Štatutárom a štatutárnym orgánom OvZP, aby odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 

príkazu postupovali v zmysle jeho obsahu a aby v rámci svojej pôsobnosti okamžite 

zabezpečili vykonanie príkazu a oboznámenie všetkých príslušných zamestnancov 

organizačných  útvarov OvZP s obsahom tohto príkazu.  
 

II. 

 

Predmetom tohto príkazu je povinnosť štatutárneho orgánu OvZP: 

 



 

  

a) pravidelne sledovať webové sídlo  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky http://www.uvzsr.sk/ a priebežne oboznamovať zamestnancov organizácie s 

novými odporúčaniami, usmerneniami a inými opatreniami v súvislosti s 

koronavírusom 

b) dôsledne zvážiť účasť na verejných a hromadných podujatiach, a súkromných 

oslavách s veľkým počtom ľudí a odporučiť zamestnancom OvZP zváženie takejto 

účasti 

c) dôsledne zvážiť súkromné pobyty v zahraničí; tiež návštevy domácich oblastí, v 

ktorých bol potvrdený zvýšený počet prípadov koronavírusu a nie sú nevyhnutné a 

odporučiť zamestnancom OvZP zváženie takýchto pobytov a návštev 

d) zvážiť v prípade absolvovania pobytu v zahraničí (s výnimkou Českej republiky 

okrem oblastí Českej republiky, ktoré príslušné slovenské autority vyhodnotili ako 

rizikové regióny ČR) možnosť zostať v minimálne 14-dňovej izolácii od pracoviska, 

resp. zvážiť návrat na pracovisko po absolvovaní negatívneho testu na prítomnosť 

vírusu COVID-19 uskutočneného nie skôr ako v 5.-ty deň od návratu z takéhoto 

pobytu 

e) počas alebo bezodkladne po absolvovaní pobytu v zahraničí v zmysle písm. d) príkazu 

kontaktovať príslušného vedúceho odboru Úradu TSK a informovať ho o absolvovaní 

pobytu v zahraničí v zmysle písm. d) príkazu 

f) zvážiť v prípade absolvovania pobytu zamestnanca OvZP v zahraničí (s výnimkou 

Českej republiky okrem oblastí Českej republiky, ktoré príslušné slovenské autority 

vyhodnotili ako rizikové regióny ČR) možnosť ponechať zamestnanca v minimálne 

14-dňovej izolácii od pracoviska, využitím napr. dohody o čerpaní neplateného voľna, 

dohody o čerpaní dovolenky a pod. 

g) vykonať na základe vlastného uváženia iné vhodné opatrenia na zamedzenie 

prípadného šírenia koronavírusu v organizácii 
 

III. 

 

1. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia a platí do odvolania. 

 

 

 
 
 
 
 

         Ing. Jaroslav Baška v. r. 

             predseda TSK  


