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PRÍKAZ
predsedu TSK č. 4/2021
k preventívnym opatreniam v súvislosti s COVID-19
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 COVID-19 v Trenčianskom kraji
prikazujem
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

b)

c)

d)

e)

f)

republiky http://www.uvzsr.sk/ a priebežne oboznamovať zamestnancov organizácie s
novými odporúčaniami, usmerneniami a inými opatreniami v súvislosti s COVID-19
dôsledne zvážiť účasť na verejných a hromadných podujatiach, a súkromných
oslavách s veľkým počtom ľudí a odporučiť zamestnancom OvZP zváženie takejto
účasti
dôsledne zvážiť súkromné pobyty v zahraničí; tiež návštevy domácich oblastí, v
ktorých bol potvrdený zvýšený počet prípadov COVID-19 a nie sú nevyhnutné a
odporučiť zamestnancom OvZP zváženie takýchto pobytov a návštev
vykonávať opatrenia na predchádzanie šírenia infekcie; za týmto účelom vyjímam
nákup tovarov a poskytovanie služieb priamo súvisiacich s opatreniami v súvislosti s
koronavírusom spod pôsobnosti Príkazu predsedu TSK č. 14/2020 na účely stanovenia
postupu pri verejnom obstarávaní, pričom je zachovaná povinnosť postupovať v
zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
zabezpečiť v zmysle zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších
predpisov stravovanie zamestnancov;
za týmto účelom u organizácií, ktoré
poskytovali zamestnancom teplé hlavné jedlo a u ktorých došlo k uzatvoreniu
stravovacieho zariadenia a tým k potrebe zabezpečiť stravovanie zamestnancom vo
forme poskytnutia stravného lístka, resp. stravnej poukážky, vyjímam nákup stravných
lístkov, resp. stravných poukážok po dobu trvajúcich opatrení v súvislosti s ochorením
COVID-19 spod pôsobnosti Príkazu predsedu TSK č. 14/2020 na účely stanovenia
postupu pri verejnom obstarávaní, pričom je zachovaná povinnosť postupovať v
zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
vykonať na základe vlastného uváženia iné vhodné opatrenia na zamedzenie
prípadného šírenia COVID-19 v organizácii
III.

1.

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

Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

