Štatút Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky
Článok 1
(1) Štatút Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky (ďalej len „štatút“)
sa vydáva podľa § 2 ods. 7 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 134/2020 Z. z.
(2) Štatút upravuje úlohy a zásady činnosti Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky
(ďalej len „komisia“) a jej organizačnú štruktúru.
Článok 2
(1) Komisia je poradný orgán vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), ktorý plní úlohy
koordinačné, konzultatívne alebo odborné, zriadený na účel odporúčania návrhov opatrení
vláde, s cieľom chrániť životy a zdravie a znížiť ekonomickú záťaž obyvateľstva na účel
zachovania nevyhnutného chodu hospodárstva a verejného života v prípade pandémie.
(2) V rámci vykonávania protiepidemických opatrení komisia koordinuje úlohy vlády smerom
k ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy a samosprávy.
(3) Komisia sa vo svojej činnosti riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády.
(4) Komisia vychádza vo svojej činnosti z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie,
Európskej komisie a z epidemiologickej situácie v Slovenskej republike a vo svete.
(5) Činnosťou komisie nie je dotknutá pôsobnosť a zodpovednosť ministerstiev, ostatných
ústredných orgánov štátnej správy a samosprávy ustanovená všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
Článok 3
(1) Komisia
a) vypracúva návrh Pandemického plánu pre prípad pandémie v Slovenskej republike
(ďalej len „pandemický plán“) a predkladá ho vláde na schválenie,
b) odporúča vláde, aby príslušným orgánom verejnej správy navrhla prijatie opatrení
na zabezpečenie plnenia a aktualizácie úloh pandemického plánu v Slovenskej
republike, najmä opatrenia na
1. posilnenie monitorovania výskytu prenosných ochorení,
2. zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení,
3. dovoz, registráciu a distribúciu očkovacej látky, ak existuje, liekov a osobných
ochranných pracovných prostriedkov,
4. liečbu ochorení a komplikácií ochorenia, vrátane zabezpečenia zásobovania liekmi
a plánu reprofilizácie lôžok,
5. výchovu obyvateľstva k prevencii ochorenia a k informovanosti obyvateľstva
o vývoji epidemiologickej situácie a o prijatých opatreniach,
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6. zabezpečenie chodu verejného života a hospodárstva,
c) zabezpečuje vzájomnú komunikáciu členov komisie,
d) iniciuje vláde predloženie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov s cieľom
zabezpečiť plnenie pandemického plánu,
e) informuje vládu o návrhoch svojich opatrení formou prijatých uznesení.
Článok 4
(1) Komisiu tvoria predseda komisie a jej ďalší členovia.
(2) Predsedom komisie je minister zdravotníctva Slovenskej republiky.
(3) Ďalší členovia komisie sú
a) minister vnútra Slovenskej republiky,
b) minister obrany Slovenskej republiky,
c) minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
d) minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
e) minister financií Slovenskej republiky,
f) minister hospodárstva Slovenskej republiky,
g) minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
h) minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
i) minister spravodlivosti Slovenskej republiky,
j) minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
k) minister kultúry Slovenskej republiky,
l) minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
m) minister životného prostredia Slovenskej republiky,
n) predseda Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
o) predseda Bratislavského samosprávneho kraja,
p) predseda Banskobystrického samosprávneho kraja,
q) predseda Trnavského samosprávneho kraja,
r) predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja,
s) predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja,
t) predseda Košického samosprávneho kraja,
u) predseda Prešovského samosprávneho kraja,
v) predseda Žilinského samosprávneho kraja,
w) generálni riaditelia zdravotných poisťovní,
x) hlavný hygienik Slovenskej republiky,
y) hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre epidemiológiu,
z) hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre infektológiu
a tropickú medicínu,
aa) hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú
starostlivosť o deti a dorast,
ab) hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecné
lekárstvo,
ac) prezident Asociácie štátnych nemocníc Slovenskej republiky,
ad) prezident Asociácie nemocníc Slovenska,
ae) predseda Slovenskej akadémie vied,
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af) generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
ag) ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky,
ah) riaditeľ odboru krízového manažmentu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorý je súčasne tajomníkom komisie,
ai) primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava,
aj) predseda Únie miest Slovenska,
ak) zástupca Združenia miest a obcí Slovenska,
al) zástupca zamestnávateľskej organizácie, ktorá je členom Hospodárskej a sociálnej rady
vlády Slovenskej republiky (tripartita).
(4) Na rokovaní komisie je prítomný aj riaditeľ komunikačného odboru Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý nemá hlasovacie právo.
(5) Člena komisie, ktorý je ministrom, môže na rokovaní komisie zastúpiť ním poverený
zamestnanec rezortu, ktorý má právo hlasovať. Ostatných členov komisie môže na rokovaní
zastúpiť ním poverený zástupca s hlasovacím právom. Poverenie na zastupovanie za člena
komisie sa zasiela elektronickou poštou tajomníkovi komisie pred rokovaním komisie.
Poverenie na zastupovanie člena komisie sa vždy zasiela aj prostredníctvom elektronickej
schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk) alebo poštou. Z dôvodu
neočakávanej absencie člena komisie môže písomné poverenie na zastupovanie člena
komisie predložiť poverený zástupca tajomníkovi komisie aj osobne pred rokovaním
komisie.
(6) V prípade, ak člen komisie požaduje, aby sa rokovania komisie zúčastnil odborník, jeho
účasť musí vopred schváliť predseda komisie alebo ním písomne poverený člen komisie.
(7) Na rokovaní komisie sa môže zúčastniť aj predseda vlády.
(8) Činnosť komisie riadi a za jej činnosť vláde zodpovedá predseda komisie. Predsedu komisie
počas jeho neprítomnosti zastupuje ním písomne poverený člen komisie.
(9) Komisia môže podľa potreby zriadiť regionálne pandemické komisie, alebo odborné
pracovné skupiny.
Článok 5
(1) Predseda komisie
a) zvoláva a riadi komisiu,
b) kontroluje plnenie úloh prijatých komisiou.
(2) Člen komisie
a) sa zúčastňuje na rokovaní komisie,
b) predkladá na rokovanie komisie materiály na prerokovanie,
c) posudzuje a schvaľuje materiály predložené na rokovanie komisie a vyjadruje sa k nim,
d) plní úlohy prijaté komisiou,
e) informuje komisiu o priebehu plnenia úloh prijatých komisiou,
f) bezodkladne informuje komisiu o mimoriadnom výskyte prenosných ochorení,
g) hlasuje o prijatých záveroch rokovania komisie,
h) zúčastňuje sa rokovaní Ústredného krízového štábu na základe rozhodnutia predsedu
Ústredného krízového štábu.
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Článok 6
(1) Rokovania komisie zvoláva a riadi predseda komisie alebo ním poverený člen komisie.
Rokovanie komisie sa zvoláva písomnou pozvánkou alebo inou preukázateľnou formou
najneskôr tri dni vopred, ak je to možné.
(2) Komisia zasadá podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Rokovania komisie
sú neverejné.
(3) Program rokovania komisie sa zostavuje podľa návrhov predsedu, alebo členov komisie.
Program rokovania schvaľuje komisia na začiatku rokovania.
(4) Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná dvojtretinová väčšina všetkých jej členov
alebo nimi poverených zástupcov.
(5) Na prijatie platného uznesenia komisie je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny
prítomných členov komisie alebo nimi poverených zástupcov, a to aj on-line (napr.
prostredníctvom WEBEX), ktorí majú právo hlasovať. Hlasovanie sa uskutočňuje
zdvihnutím ruky.
(6) Podmienkou hlasovania on-line je pripojenie s kamerou, aby bolo možné člena komisie
alebo ním povereného zástupcu identifikovať. Člen komisie alebo ním poverený zástupca
pripojený on-line nesmie umožniť inej osobe oboznamovať sa s prebiehajúcim rokovaním
komisie okrem tej, ktorá je na to oprávnená podľa štatútu.
Článok 7
Ak predseda komisie (ad hoc) prizve odborníkov na rokovanie komisie, ich účasť
na rokovaní komisie sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme podľa § 137
Zákonníka práce.
Článok 8
(1) Činnosť komisie organizačne a administratívno-technicky zabezpečuje Ministerstvo
zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom tajomníka komisie. Tajomník komisie
vyhotovuje písomné uznesenie z každého rokovania komisie do 24 hodín od rokovania
komisie.
(2) Uznesenie z rokovania komisie aj zápisnica z rokovania komisie sa vyhotovujú po jednom
exemplári. Uznesenie aj zápisnicu podpisuje predseda komisie a tajomník komisie.
Uznesenie z rokovania komisie sa zverejňuje na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky.
(3) Členovia komisie a prizvaní odborníci, ktorí sa zúčastnia rokovania komisie osobne,
potvrdzujú svoju prítomnosť na rokovaní komisie svojím podpisom na prezenčnej listine.
(4) Členovia komisie vlády Slovenskej republiky uvedení v čl. 4 nepoberajú žiadne odmeny.
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Článok 9
Zrušuje sa Štatút Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky schválený uznesením
vlády Slovenskej republiky č. 464 z 15. júla 2020.
Článok 10
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia vládou Slovenskej republiky.
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