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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 196 
z 2. apríla 2020 

 

k návrhu Plánu riešenia ochorenia COVID-19 v marginalizovaných 

rómskych komunitách 

 
Číslo materiálu: 7156/2020 

Predkladateľ:  minister zdravotníctva 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. Plán riešenia ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych 

komunitách s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády; 

B. ukladá  

ministrovi zdravotníctva 

B.1. určiť zoznam zdravotníckych zariadení, v ktorých budú osoby 

z marginalizovaných rómskych komunít s potvrdeným ochorením COVID-19 

hospitalizované a liečené 

 bezodkladne 

ministrovi vnútra 

ministrovi obrany 

podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva  

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 

predsedom samosprávnych krajov 

primátorom a starostom 

B.2. určiť karanténne zariadenia, v ktorých bude vykonávaná izolácia osôb 

z marginalizovaných rómskych komunít 

 priebežne 
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ministrovi vnútra 

ministrovi obrany 

primátorom a starostom 

B.3. zabezpečiť poriadok a bezpečnosť v karanténnych zariadeniach 

a v marginalizovaných rómskych komunitách s asistenciou ozbrojených síl SR 

 priebežne 

predsedom samosprávnych krajov  

B.4. zabezpečiť prítomnosť zdravotníckych pracovníkov v karanténnych 

zariadeniach 

 priebežne 

ministrovi obrany 

ministrovi vnútra 

ministrovi zdravotníctva 

B.5. vytvoriť odberové skupiny na odber klinických vzoriek  

 bezodkladne 

hlavnému hygienikovi SR 

B.6. zabezpečiť prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva 

epidemiologické vyšetrovanie v karanténnom zariadení a prepustenie 

do domácej izolácie v prípade negatívneho výsledku laboratórneho vyšetrenia 

 priebežne 

predsedovi Správy štátnych hmotných rezerv SR 

terénnym pracovníkom v marginalizovaných rómskych komunitách 

B.7. vyskladnenie osobných ochranných prostriedkov pre odberové skupiny,  

zdravotníckych pracovníkov, zamestnancov regionálnych úradov verejného 

zdravotníctva, policajtov a príslušníkov ozbrojených síl, určených 

zamestnancov karanténneho zariadenia a pre osoby umiestnené v karanténnom 

zariadení 

 priebežne 

splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity 

B.8. poskytovať súčinnosť pri plnení úloh Plánu riešenia ochorenia COVID-19 

v marginalizovaných rómskych komunitách 

 priebežne 

podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva  

primátorom a starostom 
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B.9. zabezpečiť zásobovanie karanténneho zariadenia (potraviny, pitná voda, 

hygienické potreby)  

 priebežne 

ministrovi obrany 

ministrovi vnútra 

ministrovi zdravotníctva 

podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva  

predsedovi Správy štátnych hmotných rezerv SR 

hlavnému hygienikovi SR 

B.10. pri karanténe osady zabezpečiť uzatvorenie osady, zabezpečiť informovanosť 

a komunikáciu, bezpečnosť, zabezpečiť osobitné sledovanie úzkych kontaktov, 

zabezpečiť zásobovanie osady potravinami a vodou, zabezpečiť zdravotnícku 

pomoc a v prípade potreby zvážiť zriadenie improvizovanej kuchyne 

a nemocnice 

 priebežne  

ministrovi vnútra 

ministrovi obrany 

ministrovi zdravotníctva 

B.11. zabezpečiť transport osôb, ktorým bola nariadená povinná karanténa 

v karanténnom zariadení do a z karanténneho zariadenia 

 priebežne 

C. odporúča 

starostom a primátorom obcí s marginalizovanými rómskymi komunitami 

C.1. zabezpečiť transport osôb, ktorým bola nariadená povinná karanténa 

v karanténnom zariadení do a z karanténneho zariadenia 

 priebežne. 

Vykonajú: minister zdravotníctva 

minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 

minister vnútra 

minister obrany 

podpredseda vlády a minister hospodárstva  

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

predsedovia samosprávnych krajov 

predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR 

primátori a starostovia 

hlavný hygienik SR 

terénni pracovníci v marginalizovaných rómskych komunitách 

splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity 


