Uznesenie z 24. rokovania Pandemickej komisie vlády SR
zo dňa 25. septembra 2020
Pandemická komisia vlády SR
I. Berie na vedomie
a) Informáciu HH SR o aktuálnej epidemiologickej situácii vo svete a v SR a návrh
odporúčaní konzília odborníkov.
b) Odpočet splnenia úloh z 23. rokovania PKV SR.
II. Prerokovala
a) Návrh záverov a odporúčaní opatrení konzília odborníkov z 24. 09. 2020.
b) Prerokovala návrh ministra obrany SR na posunutie termínu úlohy C.2 z uznesenia
PKV SR číslo 19 z 19. júna 2020, s ktorým súhlasí (po prijatí novej obrannej
a bezpečnostnej stratégie).
c) Návrh na vykonanie úprav a doplnení Štatútu PKV SR:
- požiadavku Matúša Valla, primátora hlavného mesta SR Bratislava o zaradenie
medzi členov PKV SR zástupcov územnej samosprávy, predovšetkým zástupcov
Únie miest Slovenska a hlavného mesta SR Bratislavy,
- požiadavku Richarda Sulíka, podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR, aby
sa všetci členovia PKV SR mohli na rokovaní nechať zastúpiť písomne povereným
zástupcom s hlasovacím právom,
- žiadosť Jána Budaja, ministra životného prostredia o členstvo v PKV SR.
d) Ďalšiu problematiku súvisiacu s 2. vlnou COVID-19, ktorej výsledkom sú úlohy
uvedené v časti III. tohto uznesenia.
III. Ukladá
a) Termín plnenia úlohy C.2 z uznesenia Pandemickej komisie vlády Slovenskej
republiky číslo 19 z 19. júna 2020 bude stanovený po prijatí novej obrannej
a bezpečnostnej stratégie. Tajomníčka PKV SR bude o uvedenom informovať
MO SR.
Z: tajomníčka PKV SR
T: 15. 10. 2020
b) Predložiť novelizáciu Štatútu PKV SR do medzirezortného pripomienkového konania
doplnenú o možnosť širšieho zastúpenia člena PKV SR (nielen štátnym tajomníkom)
s hlasovacím právom, možnosť hlasovania členov PKV SR cez elektronické pripojenie
s hlasovacím právom a doplnenie za člena PKV SR ministra životného prostredia SR,
primátora hlavného mesta SR Bratislava a zástupcu Únie miest Slovenska.
Z: tajomníčka PKV SR
T: do 31. 10. 2020.
c) Predložiť na ÚKŠ SR návrh zaradiť medzi zelené krajiny San Marino, Vatikán
a Taiwan.
Z: P PKV SR HH SR
T: na najbližšie rokovanie ÚKŠ SR.
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d) Predložiť na ÚKŠ SR na rozhodnutie, či zaradiť Maďarsko a Rakúsko medzi červené
krajiny.
Z: P PKV SR a HH SR
T: na najbližšie rokovanie ÚKŠ SR.
e) Zabezpečenie zavedenia skríningových antigénových testov SARS-CoV-2
a zabezpečenie zdravotného výkonu vyšetrenie suspektného alebo COVID
pozitívneho pacienta hradeného zdravotnými poisťovňami z prostriedkov verejného
zdravotného poistenia.
Z:PKV SR a ZP
T: do 31.10.2020
f) Vypracovať manuál na používanie klinických postupov na používanie antigénových
testov.
Z: prof. Jarčuška, MUDr. Koščálová, prof. Šuvada
T: do 15. 10. 2020.
g) Predložiť na ÚKŠ SR návrh opatrení na predĺženie nosenia rúšok na školách
do odvolania.
Z: HH SR
T: na najbližšie rokovanie ÚKŠ SR.
h) Predložiť na ÚKŠ SR návrh opatrení pre hromadné podujatia v exteriéri do 200 osôb,
v interiéri do 100 osôb a na svadbách a karoch do 30 osôb a taktiež predložiť návrh
opatrení ohľadne účasti obecenstva na športových podujatiach v interiéri do 100 osôb
a v exteriéri do 200 osôb (bez konzumácie stravy, počty sa týkajú obecenstva).
Z: HH SR
T: na najbližšie rokovanie ÚKŠ SR.
i) Vypracovať semafor pre kultúrne podujatia, ktorý bude súčasťou Pandemického
plánu SR.
Z: MK SR, prof. Šuvada
T: do 15. 10. 2020.
j) Predložiť na ÚKŠ SR návrh opatrení na uzatvorenie prevádzok verejného stravovania
medzi 22.00 hod. a 06.00 hod. Konzumovanie stravy a nápojov umožniť iba sediacim
osobám.
Z: HH SR
T: na najbližšie rokovanie ÚKŠ SR.
k) Testovať priebežne klientov a zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti (ZSS).
Pri prijímaní klientov do ZSS z nemocníc a domáceho prostredia testovať ich
antigénovými testami.
Z: MPSVaR SR
T: priebežne.
l) Kontrolovať dodržiavanie hygienických opatrení na hromadných podujatiach –
Mestskou políciou a Policajným zborom SR.
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Z: MV SR
T: priebežne.
m) Predložiť na ÚKŠ SR prerokovať možnosť vyhlásenia núdzového stavu.
Z: predseda PKV SR
T: na najbližšie rokovanie ÚKŠ SR.
V Bratislave, 25. 09. 2020.
Za správnosť:
Katarína Bartosiewiczová
tajomníčka Pandemickej komisie vlády SR

........................................

Marek Krajčí
predseda Pandemickej komisie vlády SR

........................................

