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NARIADENIE PREDSEDU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 NA PREVENCIU ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU 
 
 

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja vydáva nariadenie pre Úrad Nitrianskeho 
samosprávneho kraja a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja: 
 

A) Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja 
1. Každý zamestnanec Nitrianskeho samosprávneho kraja je povinný podať čestné 

prehlásenie o cestovateľskej anamnéze za posledných 10 dní za svoju osobu a všetkých 
členov spoločnej domácnosti svojmu vedúcemu odboru, ktorý elektronicky zašle 
súhrnnú správu vedúcej oddelenia riadenia ľudských zdrojov a PAM. 
T: 12. 03. 2020 do 10.00 hod. 

2. Každý zamestnanec Nitrianskeho samosprávneho kraja je povinný dodržiavať prísny 
osobitný režim na pracovisku: 
 časté umývanie rúk 
 obmedzenie podávania rúk 
 každodenná dezinfekcia vlastného pracovného priestoru 
 zákaz služobných ciest, školení a porád 
 vybavovanie stránok v priestore vestibulu budovy na Rázusovej ulici a v zasadačke na 

Kupeckej ulici 
3. Každý zamestnanec Nitrianskeho samosprávneho kraja je povinný prísne dodržiavať 

„Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe“ zo 
dňa 09. 03. 2020 (viď. príloha) 

 
B) Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 

1. Každý zamestnanec školy a žiak je povinný podať čestné prehlásenie o cestovateľskej 
anamnéze za posledných 10 dní za svoju osobu a všetkých členov spoločnej domácnosti 
riaditeľovi školy, ktorý elektronicky zašle súhrnnú správu vedúcemu odboru školstva 
Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
T: 12. 03. 2020 do 10.00 hod. 

2. Každý zamestnanec školy je povinný prísne dodržiavať „Usmernenie hlavného 
hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe“ zo dňa 09. 03. 2020 (viď. 
príloha) 

3. Riaditeľ školy je povinný zabezpečiť každodennú dezinfekciu všetkých spoločných 
priestorov, kde sa zdržujú žiaci (jedálne, učebne, šatne, vstupy a pod.) 

4. Riaditeľ školy je povinný denne hlásiť aktuálny stav v škole vedúcemu odboru školstva 
Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

 
C) Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho 

samosprávneho kraja 
1. Každý zamestnanec zariadenia sociálnych služieb je povinný podať čestné prehlásenie 

o cestovateľskej anamnéze za posledných 10 dní za svoju osobu a všetkých členov 



spoločnej domácnosti riaditeľovi zariadenia, ktorý elektronicky zašle súhrnnú správu 
vedúcej odboru sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
T: 12. 03. 2020 do 10.00 hod. 

2. Každý zamestnanec zariadenia je povinný prísne dodržiavať „Usmernenie hlavného 
hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe“ zo dňa 09. 03. 2020 (viď. 
príloha) 

3. Naďalej platí zákaz návštev až do odvolania. 
4. Riaditeľ zariadenia je povinný zabezpečiť každodennú dezinfekciu všetkých priestorov. 
5. Riaditeľ zariadenia je povinný denne hlásiť aktuálny stav v zariadení vedúcej odboru 

sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
 

D) Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
1. Každý zamestnanec kultúrneho zariadenia je povinný podať čestné prehlásenie 

o cestovateľskej anamnéze za posledných 10 dní za svoju osobu a všetkých členov 
spoločnej domácnosti riaditeľovi zariadenia, ktorý elektronicky zašle súhrnnú správu 
vedúcemu odboru kultúry a športu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
T: 12. 03. 2020 do 10.00 hod. 

2. Každý zamestnanec kultúrneho zariadenia je povinný prísne dodržiavať „Usmernenie 
hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe“ zo dňa 09. 03. 2020 
(viď. príloha) 

3. Naďalej platí zákaz organizovania všetkých podujatí. 
4. Riaditeľ zariadenia je povinný zabezpečiť každodennú dezinfekciu všetkých priestorov. 

 
E) Zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho 

kraja 
1. Každý zamestnanec zdravotníckeho zariadenia je povinný podať čestné prehlásenie 

o cestovateľskej anamnéze za posledných 10 dní za svoju osobu a všetkých členov 
spoločnej domácnosti riaditeľovi zariadenia, ktorý elektronicky zašle súhrnnú správu 
vedúcej odboru zdravotníctva Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
T: 12. 03. 2020 do 10.00 hod. 

2. Každý zamestnanec zdravotníckeho zariadenia je povinný prísne dodržiavať 
„Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe“ zo 
dňa 09. 03. 2020 (viď. príloha) 

3. Riaditeľ zariadenia je povinný zabezpečiť každodennú dezinfekciu všetkých priestorov. 
 

Všetky opatrenia sú konzultované s lekárom Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý 
pravidelne monitoruje aktuálnu situáciu a s hlavným hygienikom Slovenskej republiky monitoruje aj 
priemyselné zóny (Mochovce, Duslo, LandRover a pod.) 
 
 
 
V Nitre dňa ............................ 
 
 
 
 

       doc. Ing. Milan Belica, PhD., v.r. 
                                                                                              predseda 
                                                                        Nitrianskeho samosprávneho kraja 


