
Prehľad úloh zo zasadania ÚKŠ č. 5   (9.3.2020) 

 

 

Vznesené úlohy: 

 

úloha č. 1 - Od 10.3.2020 povinná karanténa  po dobu 14 dní pre všetky osoby s trvalým a 

prechodným pobytom v SR, ktorí sa vracajú z Číny, Južnej Kórei, Iránu, Talianska. 

 zodpovedný: ÚVZ SR 

T: od 10.03.2020 

  

úloha č. 2 - Vypracovať usmernenie pre verejnosť s popisom karanténnych opatrení 

s upozornením na sankcie.  

 zodpovedný: ÚVZ SR, MZ SR, TO KM MV SR  

T: ihneď 

 

úloha č. 3 - S účinnosťou od 10.3.2020 zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, 

športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy po dobu 14 kalendárnych dní  

zodpovedný: ÚVZ SR 

T: od 10.03.2020 

 

úloha č. 4 - S účinnosťou od 10.3.2020 zákaz organizovať výlety, súťaže, exkurzie a iné 

podujatia  (napr. lyžiarske výcviky, plavecké výcviky) aj v rámci SR po dobu 14 

kalendárnych dní. 

 zodpovedný: MŠVVaŠ SR 

T: od 10.03.2020 

 

úloha č. 5 - Vydať usmernenie stredným školám, ako postupovať pri organizácii maturitných 

skúšok v prípade prerušenia výučby. 

zodpovedný: MŠVVaŠ SR 

T: ihneď  

 

úloha č. 6 - Pripraviť nový oznam pre verejnosť do médií o karanténnych opatreniach a novým 

postupom informovania pacientov; prípadne nahrať nový spot. o karanténnych opatreniach 

 zodpovedný: TO MZ SR 

T: ihneď 

 

úloha č. 7 - Zabezpečiť účasť relevantných odborníkov v diskusných reláciách v médiách 

 zodpovedný: MZ SR 

T: ihneď 

 

úloha č. 8 - Metodicky usmerniť a preškoliť všeobecných a detských lekárov o postupe 

informovania pacientov o príznakoch a liečbe COVID-19. 

 zodpovedný: SLK 

T: ihneď 

 

úloha č. 9 - Zabezpečiť manažment nového režimu PN, kedy lekár posiela aj ďalšiu kópiu do 

sociálnej poisťovne za pacienta. 

 zodpovedný: MPSVaR SR, MZ SR 

T: ihneď 

 



. 

úloha č. 10 -  Zabezpečiť distribúciu informačných letákov popri distribúcii potravinovej 

pomoci SČK v počte 34 000 ks. 

 zodpovedný: SKR MV SR 

T: podľa potreby 

 

úloha č. 11 - Zabezpečiť dobrovoľnícku organizáciu pre výpomoc MDV SR pri výkone 

opatrení na letiskách vrátane merania teploty cestujúcich 

 zodpovedný: SKR MV SR 

T: podľa potreby 

 

úloha č. 12 - Zabezpečiť zaslanie informačnej SMS Slovákom nachádzajúcim sa v zahraničí 

o povinnosti podrobiť sa 14 dňovej karanténe po návrate z 4 vybraných krajín. 

zodpovedný: MZVEZ SR 

T: ihneď 

 

úloha č. 13 - Zabezpečiť informácie o vydaných opatreniach pre nepočujúcich a nevidiacich.  

zodpovedný: SKR MV SR  

T: ihneď 

 

úloha č. 14 - Rozšíriť informačnú kampaň na hraničných prechodoch aj na hraničné prechody 

s Ukrajinou, Maďarskom, Českou republikou a Rakúskom. 

 zodpovedný: PPZ, SKR MV SR 

T: od 10.03.2020 

 

úloha č. 15 - Pripraviť návrh a predložiť na rokovanie vlády Návrh na doplnenie a úpravu 

materiálovej skladby pohotovostných zásob. 

 zodpovedný: SŠHR 

T: ihneď 

 

úloha č. 16 - Pokračovať v rozširovaní kapacít laboratórií pre diagnostiku vzoriek s podozrením 

na prítomnosť COVID-19. 

 zodpovedný: ÚVZ SR 

T: priebežne 

 

úloha č. 17 - Zvolať rokovanie s relevantnými zriaďovateľmi škôl a školských zariadení (napr. 

ZMOS, SK 8, rektorská konferencia, MV SR – špeciálne a aj rezortné školstvo, cirkvi) 

a vydať usmernenie pre jednotlivých zriaďovateľov ako postupovať pri organizácii 

vyučovania a príp. aj uzatváraní škôl a školských zariadení). 

zodpovedný: MŠVVaŠ SR v spolupráci s ÚVZ SR 

T: ihneď 

 


