
 

 

 

Označenie: JAVYS/PGR - 03/2020 Číslo kópie  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príkaz generálneho riaditeľa 
 

Opatrenia spoločnosti JAVYS, a.s. na zabránenie prenosu a 
šírenia ochorenia COVID – 19 (nový koronavírus) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Účinnosť od: 2. 3. 2020 

Nahrádza - 

 

Číslo útvaru držiteľa: 5100 

 

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO JAVYS, a.s. 
 ROZMNOŽOVANIE POVOLENÉ IBA SO SÚHLASOM JAVYS, a.s.  

 

  



 

 

PRÍKAZ GENERÁLNEHO RIADITEĽA 
Opatrenia spoločnosti JAVYS, a.s. na zabránenie 
prenosu a šírenia ochorenia COVID – 19 (nový 

koronavírus) 

JAVYS/PGR - 03/2020 
 

Strana č. 2/5 

ROZŠIROVANIE POVOLENÉ V RÁMCI JAVYS, a.s. 

 

Tlačené: 16.03.20 11:07 NERIADENÁ KÓPIA DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO JAVYS, a.s. 

 

SCHVAĽOVACÍ LIST 

Funkcia Meno Podpis Dátum 

Vypracoval    

Vedúci odboru ochrany životného 
prostredia  

MVDr. Zuzana Kollárová v.r. 27.2.2020 

Zodpovedný    

Vedúci sekcie radiačnej ochrany, 
životného prostredia a chémie 

Ing. Branislav Mihály v.r. 27.2.2020 

Odporučil    

Vedúci odboru podpory riadenia JUDr. Mário Stručka v.r. 28.2.2020 

Vedúci útvaru riadenia a ľudských 
zdrojov 

Mgr. Štefan Kotásek v.r. 28.2.2020 

Riaditeľ divízie vyraďovania A1                
a nakladania s RAO  a VJP 

Ing. Miroslav Božik, PhD. v.r. 28.2.2020 

Riaditeľ divízie vyraďovania V1                   
a PMU 

Ing. Tomáš Klein v.r. 28.2.2020 

Riaditeľ divízie financií a služieb Ing. Anton Masár v.r. 28.2.2020 

Riaditeľ divízie bezpečnosti  Ing. Ján Horváth v.r. 27.2.2020 

Schválil    

Generálny riaditeľ JUDr. Vladimír Švigár v.r. 2.3.2020 

 

 

ROZDEĽOVNÍK PAPIEROVEJ DISTRIBÚCIE 

Generálny riaditeľ, riaditelia divízií 2000, 3000, 4000, 5000, vedúci útvaru 0100, 0200,                   vedúci 

kancelárie 0010 a vedúci odboru 0020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRÍKAZ GENERÁLNEHO RIADITEĽA 
Opatrenia spoločnosti JAVYS, a.s. na zabránenie 
prenosu a šírenia ochorenia COVID – 19 (nový 

koronavírus) 

JAVYS/PGR - 03/2020 
 

Strana č. 3/5 

ROZŠIROVANIE POVOLENÉ V RÁMCI JAVYS, a.s. 

 

Tlačené: 16.03.20 11:07 NERIADENÁ KÓPIA DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO JAVYS, a.s. 

 

1 ÚČEL 
 

Účelom tohto príkazu generálneho riaditeľa je informovať zamestnancov spoločnosti 

JAVYS, a.s. o opatreniach, ktoré spoločnosť JAVYS, a.s. zavádza na zabránenie prenosu 

a šírenia vírusového ochorenia COVID – 19 (CoronaVirus Disease).  

 

 

2 PREDMET 
 

COVID – 19 (CoronaVirus Disease) je vírusové ochorenie vyvolané betakoronavírusom 

SARS-CoV-2, postihujúce hlavne dýchací systém človeka, v ťažkých prípadoch vyvoláva 

ťažkú pneumóniu (zápal pľúc) a môže viesť k úmrtiu pacienta. 

 

Vzhľadom na prípady ochorenia koronavírusom už aj v európskych krajinách pristúpila 

spoločnosť JAVYS, a.s. k rozhodnutiu vykonať opatrenia na zabránenie prenosu a šírenia 

ochorenia.   

 

Na základe aktuálnych informácií o výskyte nového koronavírusu v Taliansku sa opatrenia 

vzťahujú predovšetkým na obmedzenie cestovania do krajín, resp. oblastí, kde je 

zaznamenané šírenie koronavírusových ochorení, poskytovanie informácií o respiračných 

ochoreniach u zamestnancov a obmedzením návštev, exkurzií vo všetkých priestoroch 

JAVYS, a.s. vrátanie infocentier.  

 

Cestovaním do oblastí, kde sa šíri koronavírus, sa zamestnanci vystavia riziku, že sa nakazia 

a môžu byť prameňom nákazy pre ďalšie osoby, preto sa cestovanie neodporúča. 

 

Zamestnancom sa odporúčajú dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu 

ku kvapôčkovým nákazám: 

 umývať si ruky často mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je             k 

dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze 

alkoholu. Očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami, zakrývať si nos a ústa pri 

kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša. 

Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky. 

V prípade ochorenia kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup 

liečby. 

 v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov, 

 vyhýbať sa priestorom s vyšším rizikom nákazy (kultúrne, športové podujatia, nákupné 

centrá), 

 nekontaktovať sa s ľuďmi, ktorí sa vrátili zo zahraničia. 

 

Na účely predchádzania prenosu a šírenia ochorenia koronavírusom COVID – 19 

v spoločnosti JAVYS, a.s.  

 

A)   V Y D Á V A M 
 

Opatrenia na zabránenie prenosu a šírenia vírusového ochorenia 
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B)   P R I K A Z U J E M 
 

Dodržiavať navrhnuté opatrenia na zabránenie prenosu a šírenia vírusového ochorenia: 

  
 

1. Výrazne obmedziť ZPC do krajín s preukázaným výskytom COVID-19, resp. 

potencionálnym rizikom výskytu ( predovšetkým Čína, Južná Kórea, Japonsko, Taliansko, 

Francúzsko, Nemecko, Rusko, Chorvátsko, Rakúsko, Švajčiarsko, V. Británia, Španielsko, 

Belgicko a pod. ). Realizácia ZPC je podmienená súhlasom vedenia spoločnosti JAVYS, a. 

s. a to len vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch spojených predovšetkým 

s možnými významnými hospodárskymi škodami, ktoré by mohla spoločnosť utrpieť. 

 

 Z : 0100, 0200, 2000, 3000, 4000, 5000, 0010, 0020 

 T : trvale 

 

2. Sú zakázané zahraničné návštevy a exkurzie v priestoroch spoločnosti JAVYS, a. s. vo 

všetkých lokalitách /Bratislava, Jaslovské Bohunice, Mochovce/. Povolenie je možné len vo 

výnimočných a neodkladných prípadoch, výlučne na základe písomného súhlasu  GR 

JAVYS, a.s.. 

 

Z : 0100, 0200, 2000, 3000, 4000, 5000, 0010, 0020 

T : trvale 

 

3. Na útvare 0100 evidovať zoznam pracovníkov spoločnosti JAVYS, a. s., ktorí absolvovali 

ZPC a zabezpečiť ich poučenie prostredníctvom príslušných VSc, že v prípade príznakov 

ochorenia horných dýchacích ciest do 14 dní po návrate zo ZPC, sú povinní zostať doma 

a telefonicky kontaktovať svojho obvodného lekára. 

 

 Z : 0100 

 SZ : 0200, 2000, 3000, 4000, 5000, 0010, 0020 

 T : trvale 

 

4. Zamestnanci JAVYS, a. s., ktorí pociťujú príznaky akútnych respiračných ochorení 

dýchacích orgánov sú povinní vyhľadať lekárske ošetrenie a podstúpiť domáce liečenie 

s cieľom eliminácie infikovania spolupracovníkov a širokej verejnosti.  

 

 Z : 0100, 0200, 2000, 3000, 4000, 5000, 0010, 0020 

 T : trvale 

 

5. Prostredníctvom zmluvných zástupcov JAVYS, a. s. pre veci technické v rámci 

uzatvorených ZoD informovať a požiadať príslušných partnerov, aby upozornili 

zamestnancov dodávateľských organizácií,  ktorí pociťujú príznaky akútnych respiračných 

ochorení dýchacích orgánov na povinnosť vyhľadať lekárske ošetrenie a podstúpiť domáce 

liečenie s cieľom zabezpečenia eliminácie infikovania spolupracovníkov a širokej 

verejnosti. 

 

 Z : 0100, 0200, 2000, 3000, 4000, 5000, 0010, 0020  

 T : 13. 03. 2020 
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6. Zamestnancov, ktorí v uplynulých 14 dňoch niektorú z uvedených lokalít navštívili, žiadam, 

aby o tom bezodkladne poskytli informácie útvaru riadenia a ľudských zdrojov           s 

uvedením miesta a času pobytu. 

 

Z : 0100 

SZ : 0200, 2000, 3000, 4000, 5000, 0010, 0020 

T : trvale 

 

7. Prerokovať s príslušnými  zahraničnými zmluvnými partnermi, ak je to nevyhnutné, 

možnosti prijatia primeraných opatrení súvisiacich s prepravami RAO na územie Slovenskej 

republiky s cieľom minimalizácie kontaktov medzi odosielateľom, prepravcom 

a prijímateľom RAO. 

 

Z : 2000, 0200 

T : 13. 03. 2020 

 

 

3 ZODPOVEDNOSŤ ZA KONTROLU 
 

Zodpovednosťou za kontrolu tohto príkazu generálneho riaditeľa JAVYS, a.s. poverujem 

riaditeľov divízií 2000, 3000, 4000, 5000, vedúcich útvarov 0100, 0200, vedúceho kancelárie 

0010 a vedúceho odboru 0020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


