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ROZHODNUTIE 
 

predsedu TSK č. 2/2020 
 

o obmedzení pohybu osôb v budove Úradu TSK a o stanovení 

pravidiel účasti osôb v budove Úradu TSK v rámci preventívnych 

opatrení v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom 
 

V záujme zabezpečenia maximálnej ochrany zdravia obyvateľov Trenčianskeho 

samosprávneho kraja pred ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19 

 
s okamžitou platnosťou 

 

vydávam nasledovné rozhodnutie 
 

I. 

 

1. Vstup akýchkoľvek osôb s výnimkou zamestnancov Úradu TSK a nájomcov Úradu 

TSK do budovy Úradu TSK je umožnený len do priestorov recepcie, klientskeho 

centra a podateľne na prízemí Úradu TSK, a to každý pracovný deň v čase od 08:00 

hod. do 11:00 hod. a to jednotlivo, v ochranných rúškach a po vykonaní dezinfekcie 

rúk pri vstupe do budovy Úradu TSK, pričom zamestnanec Úradu TSK je oprávnený 

informovať sa u takejto osoby na jej cestovateľskú anamnézu v období od 15. februára 

2020; v prípade nedodržania obmedzení zo strany akejkoľvek takejto osoby, resp. 

neposkytnutia súčinnosti je zamestnanec Úradu TSK oprávnený vykázať takúto osobu 

z priestorov budovy Úradu TSK. 

2. Zamestnanci Úradu TSK, ktorý v budove Úradu TSK majú prísť do styku s osobou, 

ktorá prichádza do budovy Úradu TSK podľa bodu 1., sú povinní  mať pri styku s 

takouto osobou nasadené ochranné rúško, resp. respirátor a ochranné rukavice; po 

každej takejto návšteve sú povinní vykonať nevyhnutnú osobnú a priestorovú 

dezinfekciu. 

3. Nájomcovia priestorov budovy Úradu TSK sú povinní obmedziť prítomnosť v budove 

Úradu TSK na nevyhnutný rozsah a obmedziť prijímanie návštev len v nevyhnutnej 

miere a výlučne v priestoroch vstupu do budovy Úradu TSK; v prípade nedodržania 

obmedzení zo strany akejkoľvek takejto osoby v rámci návštevy je zamestnanec 

Úradu TSK oprávnený nevpustiť takúto osobu v rámci návštevy do iných priestorov 

budovy Úradu TSK s výnimkou vyššie vymedzeného. 

4. Zamestnanec Úradu TSK je v prípade zaznamenania akejkoľvek osoby, ktorá 

prejavuje v budove Úradu TSK symptómy akútneho respiračného ochorenia, takúto 

osobu vykázať z priestorov budovy Úradu TSK. 



 

  

 

II. 

 

1. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia do jeho odvolania. 

 

 

 
 

 

         Ing. Jaroslav Baška 

             predseda TSK  


