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ZÁZNAM 

ZO ZASADNUTIA ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU 
 

zo dňa 6. marca 2020       

(Úlohy týkajúce sa okresných úradov - 7. 3. 2020) 

 

 

Zasadnutie UKŠ je podľa uznesenia vlády 129/2019 neverejné, a preto obsah a úlohy 

nepodliehajú povinnosti zverejňovať ich rovnako tak nie je dovolené ich voľne šíriť.  

 

Vznesené úlohy: 

 

4/ Na hraniciach zastavovať (informovať) každé osobné motorové vozidlo (aj anglická verzia 

informačného materiálu) 

Z: PZ – opatrenia vo vzťahu k premávke, SKR – činnosť dobrovoľníckych organizácií 

T: ihneď 

 

5/ Informovať letecké spoločnosti,  že sa zakazujú lety podľa letového harmonogramu, ktoré 

majú prílet na Slovenské letiská z destinácií v Taliansku.  Rozhodnutie vydá  minister 

dopravy z dôvodu verejného záujmu.  

Z: MD V SR 

T: od 9.3.2020 

 

6/ MPSVR a SP pripraví usmernenie pre nahlasovanie práceneschopnosti SP 

Z: MPSVR a SP 

T: 9.3.2020 

 

7/ Rozoslať SMS prostredníctvom 4 operátorov (Telekom, Orange, O2, SWAN) bezodkladne 

Z: MZ – pripraví text sms, MV SITB – súčinnosť s operátormi, SKR MV – procesná stránka 

T: ihneď 

 

8/ Aktualizovať usmernenie pre operátorov čísiel tiesňových volaní pri vyťažovaní volaní 

občanov v súvislosti s koronavírusom a zapracovať do neho informáciu o odbere vzoriek 

prostredníctvom vyslania dedikovaných vozidiel operačných stredísk ZZS 

Z: SKR MV   

T: ihneď 

 

12/ Zabezpečiť informovanie primátorov miest a starostov obcí o obmedzeniach v súvislosti 

s koronavírusom COVID-19 

Z: SKR  

T: ihneď 

 



  
 

13/ Informovať cirkvi a náboženské spoločnosti registrované v SR o uplatňovaní 

preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 

Z: SKR 

T: ihneď 

 

14/ Zákaz návštev vo všetkých ústavných zariadeniach 

Z: ministerstvá a ÚOŠS podľa vecnej pôsobnosti 

T: ihneď 

 

15/ Zrušiť výlety žiakov a študentov do krajín s potvrdeným výskytom koronavírusu 

Z: MŠVVŠ 

T: ihneď  

  

16/ Zákaz účasti na zahraničných pracovných cestách a prijatia zahraničných delegácií. O 

výnimkách v prípade závažných dôvodov rozhodne príslušný minister.  

Z: ministerstvá a ÚOŠS 

T: ihneď  

 

Iné odporúčania: 

1/ Necestovať do Talianska, do krajín s potvrdeným výskytom koronavírusu 

2/ Pri športových podujatiach sa neodporúča realizovať aktivitu za účasti divákov 

3/ Pri športových podujatiach zvážiť účasť tímov z krajín, kde je potvrdený výskyt 

4/ Zrušiť ČSOB maratón 

 

   
 Zapísal:          Mgr. Helena Schmadlová                   

             sekretariát                                                                      

              ústredného krízového štábu                        

 

 

 

 Súhlasí:          plk. Ing. Marián Dritomský 

                      generálny riaditeľ SKR MVSR                    


