ZÁZNAM k bodu 1.: Vyhodnotenie aktuálnej bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo
svete
zo 127. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
zo dňa 27. februára 2020
1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
K prerokovaniu boli prizvaní Ján Mikas, Juraj Lovásik, Lucia Gocníková a Matúš Leško. V rámci
bodu programu Bezpečnostná rada SR vyhodnotila aktuálnu bezpečnostnú situáciu v súvislosti so
šírením koronavírusu.
Bezpečnostná rada SR prijala nasledovné opatrenia:
• Zriadiť trvalý krízový štáb so sídlom na Ministerstve zdravotníctva SR, ktorý bude
zložený zo zástupcov príslušných rezortov: Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo
obrany SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo zdravotníctva SR,
Ministerstvo financií SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Predsedom krízového štábu bude ministerka vnútra SR v spolupráci s hlavným
hygienikom SR. Krízový štáb bude pravidelne prijímať opatrenia a zároveň na
základe ďalšieho vývoja bude mať právo aj rozhodnúť a odporučiť vláde SR vyhlásiť
v prípade potreby núdzový stav.
• Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s verejnoprávnymi médiami pripravia
informačnú kampaň za účelom informovania širokej verejnosti o všetkých
potrebných informáciách súvisiacich s koronavírusom (čo je koronavírus, ako sa šíri,
ako predchádzať nákaze, postup v prípade nákazy).
• Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Úradom pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou upozorní, že štát bude prísne sankcionovať všetky zdravotnícke
zariadenia, ktoré neposkytnú adekvátnu zdravotnú starostlivosť každému kto ju
potrebuje a vo forme, v akej ju majú poskytnúť.
• Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR preverí a zváži
obmedzenie výkonu konzulárnej činnosti v krajinách, ktoré sú označené za rizikové
tzn. pozastaviť vydávanie víz a povolení na vstup do SR.
• Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR preveria možnosť informovania všetkých občanov SR v zahraničí
v rizikových krajinách prostredníctvom zaslania SMS (na slovenské registrované simkarty), v ktorej bude uvedený postup čo majú robiť, ako sa majú správať pri návrate
do SR a akým spôsobom sa vyvarovať styku s postihnutými osobami a rizikovým
miestam.
• Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s hraničnou a cudzineckou políciou zabezpečí
najneskôr do soboty 29.02.2020 na vstupných hraničných prechodoch najmä
z Rakúska priebežnú kontrolu všetkých vozidiel, ktoré budú vstupovať na územie SR
(bude spomalená doprava) s informovaním príslušného policajta o zdravotnom stave
posádky vozidla a zároveň s odovzdaním informačného letáku o postupe v prípade
podozrenia na nákazu.
• Ministerstvo dopravy a výstavby SR zabezpečí od zajtra 28.02.2020 kontrolu (plošné
meranie teploty) prichádzajúcich pasažierov z rizikových krajín na všetkých troch
medzinárodných letiskách v SR (Bratislava, Poprad, Košice) a v prípade prejavenej
zdravotnej ťažkosti zabezpečí osobnú konzultáciu (zodpovedanie dotazníka)
s príslušným personálom letiska.
• Správa štátnych hmotných rezerv SR zabezpečí doplnenie všetkých potrebných zásob
v požadovanom objeme.

• Ministerstvo financií SR vyčlení potrebné finančné prostriedky pre Správu štátnych
hmotných rezerv SR s cieľom okamžitého dokúpenia a navýšenia počtu všetkých
potrebných ochranných a dezinfekčných prostriedkov.
Členovia BR SR boli informovaní o možnosti reprofilizovania 7700 lôžok na prípadné zvládnutie
nákazy a Ministerstvo obrany SR informovalo o vypracovanom projekte izolovaného umiestnenia vo
vojenskom výcvikovom stredisku Lešť pre 2500 prípadných pacientov. K dnešnému dňu 27.02.2020
nebol zatiaľ identifikovaný výskyt koronavírusu na území SR.

