
Uznesenie z 27. rokovania Pandemickej komisie vlády SR z 13. 11. 2020 
 
Pandemická komisia vlády SR: 
 
 
I. Berie na vedomie 

 
a) Informáciu o aktuálnej epidemiologickej situácii v SR a vo svete (MZ SR, p. Mišík) 

a návrh odporúčaní konzília odborníkov z 12. 11. 2020 (HH SR a prof. Hudečková). 
b) Informáciu ŠT MZVEZ SR z rokovania Pracovnej skupiny pre hraničný režim. 
c)  Informáciu MZ SR (p. Kúdela) k odbornej pracovnej skupine zameranej na 

marginalizované rómske komunity a spoluprácu s intervenčnými tímami.  
d) Informáciu P PKV SR o zriadení pracovnej skupiny pre verejné obstarávanie počas 

núdzového stavu pod vedením T PKV SR. Do pracovnej skupiny je zaradený aj                     
p. Miroslav Hlivák, predseda Úradu pre verejné obstarávanie. Výstupom pracovnej 
skupiny bude písomná informácia pre rezorty, nemocnice, VÚC a pod. 
 
 

II. Prerokovala 
 
Návrh záverov a odporúčaní opatrení konzília odborníkov z 12. 11. 2020 a návrh opatrení 

na ochranu verejného zdravia (P PKV SR a HH SR), plnenie úloh uznesení z 25. a 26. 
rokovania PKV SR a ďalšie otázky, ktorých výsledkom sú body III., IV. a V. tohto uznesenia. 

 
 

III. Ukladá  
a) Dopracovať predložený Regionálny semafor na Slovensku.   

Z: konzílium odborníkov 
T: priebežne 

b) Predložiť návrh novely Štatútu Pandemickej komisie vlády SR na medzirezortné 
pripomienkové konanie a následne na rokovanie vlády SR. 
Z: P PKV SR a T PKV SR   
T: po zapracovaní doručených odporúčacích pripomienok z MF SR a MV SR 
 

IV. Odporúča  
a) Zohľadniť vo vyhláške ÚVZ SR s účinnosťou od 16. 11. 2020 umožnenie hromadných 

podujatí: divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení 
v kinách, divadlách za prísnych epidemiologických podmienok. Zohľadniť vo 
vyhláške taktiež umožnenie bohoslužieb za prísnych epidemiologických podmienok. 
Stanoviť        50 % kapacitu z celkového priestoru dodržiavajúc alebo šachovnicové 
sedenie alebo sedenie v každom druhom rade.  
Z: HH SR 
T: 13. 11. 2020  

c) Zohľadniť vo vyhláške ÚVZ SR s účinnosťou od 16. 11. 2020 otvorenie prevádzok 
fitness a plavární s kapacitou do 6 osôb za prísnych epidemiologických podmienok.  
Z: HH SR 
T: 13. 11. 2020  

d) Zohľadniť vo vyhláške ÚVZ SR s účinnosťou od 16. 11. 2020 umožnenie konania 
hromadných podujatí Slovenskej hokejovej ligy (hokej – muži) a Prvej futbalovej ligy 



2 

 

(futbal – muži) bez divákov za rovnakých podmienok ako iné profesionálne športové 
podujatia (pravidelné testovanie tímov).  
Z: HH SR  
T: 13. 11. 2020 

e) Zvážiť umožnenie hromadných podujatí bez obmedzenej kapacity osôb za podmienky 
antigénového testovania 12 hodín pred podujatím.  
Z: P PKV SR a HH SR   
T: predložiť návrh na najbližšie rokovanie ÚKŠ SR 

f) Doriešiť spoluprácu Policajného zboru SR a regionálnych úradov verejného 
zdravotníctva vo veci priestupkových konaní.  
Z: HH SR, RÚVZ a MV SR  
T: do 24. 11. 2020 
 

V.  Zriaďuje  
 
a) Odbornú pracovnú skupinu k marginalizovaným rómskym komunitám podľa čl. 4 ods. 

7 Štatútu Pandemickej komisie vlády SR pod vedením p. Tatiany Hrustič, riaditeľky 
príspevkovej organizácie Zdravé regióny. Uvedenú pracovnú skupinu je potrebné 
doplniť o nových členov,  najmä o zástupcu MPSVR SR a p. Petra Polláka, poslanca 
Európskeho parlamentu. P. Hrustič bude na každej PKV SR informovať o aktuálnej 
situácii. 
Z:  GR SZ MZ SR a riaditeľka organizácie Zdravé regióny 
T: ihneď 

 
V Bratislave, 13. 11. 2020. 
 
 
Za správnosť: 
 
 
Katarína Bartosiewiczová  
tajomníčka Pandemickej komisie vlády SR              ........................................ 
 
 
Marek Krajčí 
predseda Pandemickej komisie vlády SR  ........................................ 


