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Postup  

samospráv miest a obcí s MRK okresu Košice-okolie   

pri zriaďovaní karanténneho zariadenia počas pandémie koronavírusu 

_______________________________________________________________ 

 

    Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 196 z 2. apríla 2020 uložila primátorom miest 

a starostom obcí určiť karanténne zariadenia, v ktorých bude vykonávaná izolácia osôb 

z marginalizovaných rómskych komunít počas súčasnej pandémie nového koronavírusu. 

      Uzneseniu predchádzali okrem iného dovtedajšie skúsenosti zo zabezpečovania karantény 

a uzáverov celých rómskych komunít/marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len 

„RK/MRK), ktoré sa ukázali často ako neefektívne. Predčasné uzavretie rómskej osady bez 

prístupu k štandardným zdrojom, ktoré užívali príslušníci  MRK (voda, palivové drevo a pod.) 

viedlo k narúšaniu karanténneho režimu a konfliktom so zástupcami obecnej samosprávy 

i medzi  príslušníkmi samotnej rómskej komunity.  

      Preto pri nízkom počte ochorení alebo podozrení na ochorenie COVID-19 v RK/MRK 

predkladáme metodický postup na zníženie napätia a zefektívnenie opatrení obce/mesta. 

Najvhodnejším riešením takýchto situácií je vyčlenenie chorých (resp. potencionálne 

nakazených) osôb do vhodného objektu v obci/meste, ktorý môže plniť  úlohu karanténneho 

zariadenia. Pri nízkom počte ochorení, alebo podozrení na ochorenie COVID-19 v RK/MRK 

bude karanténne zariadenie (ďalej len „KZ“) primeranou a situácii zodpovedajúcou 

alternatívou karanténnej uzávery v rómskej osade.   

 

POSTUP: 

1. Etapa: URČENIE A ZRIADENIE KARANTÉNNEHO ZARIADENIA 

       Starosta obce/primátor mesta v rámci preventívnych opatrení  vytipuje nehnuteľnosť  

v obci/meste (najoptimálnejšie na zasadnutí krízového štábu obce/mesta) pre ubytovanie osôb, 

u ktorých je podozrenie na COVID-19, resp. pre osôb, ktoré boli v kontakte s pozitívne 

testovanou osobou a ktoré nemôžu byť umiestnené v domácej karanténe kvôli nevyhovujúcim 

podmienkam (pri ktorých by neboli dodržané karanténne opatrenia). Určenie vhodného KZ 

podmieňuje: 

* nehnuteľnosť je vo vlastníctve obce (napr. objekt školy, MŠ, kultúrneho domu, iný    

nevyužívaný priestor napojený na príslušné siete),  

*  alebo nehnuteľnosť je vo vlastníctve iných subjektov (napr. KSK, organizácie tretieho 

sektora  a pod.) po predchádzajúcej dohode s nimi. 
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           Následne obec/mesto vybaví vytipovaný a schválený priestor potrebným vnútorným 

zariadením na ubytovanie osôb. Odbor krízového riadenia OÚ Košice-okolie (ďalej len „odbor 

KR“) môže  v obmedzenom rozsahu poskytnúť materiálnu výpomoc na vybavenie 

disponibilným humanitárnym materiálom (spacie vaky, podložky na spanie, tzv. karimatky) pre 

umiestnených v KZ. 

Materiálne vybavenie: 

- vybavenie KZ zabezpečí obec/mesto na náklady, ktoré budú predmetom refundácie 

z rozpočtu štátu (na základe žiadosti doloženej  faktúrami, príp. dokladmi z hotovostných 

nákupov atď.), 

- ochranné prostriedky pre personál KZ zakúpi v rámci svojich možností obec. V prípade, 

že túto možnosť nemá, vyžiada ich Okresný úrad Košice-okolie od Správy štátnych 

hmotných rezerv alebo Sekcie krízového riadenia MV SR na základe požiadavky 

obce/mesta. 

Prevádzkový poriadok: 

      Obec/mesto spracuje „Prevádzkový poriadok karanténneho zariadenia obce/mesta 

....................................“. Oboznámi s ním všetky osoby zaradené do karantény a osoby 

zabezpečujúce jeho prevádzku, t. j. zamestnancov obce a dobrovoľníkov podieľajúcich sa na 

prevádzke KZ (príslušníci SČK, DHZ obce a iných občianskych združení).  Vzorový 

prevádzkový poriadok KZ poskytne obci/mestu odbor KR.     

      V koordinácii s príslušnými asistentmi podpory zdravia, rómskymi hliadkami, zdravotnými 

pracovníkmi, prípadne oddelením Policajného zboru SR obec/mesto zabezpečí  presun 

osoby/osôb z rómskej osady do vytvoreného KZ obce/mesta a jeho stráženie počas celého 

karanténneho pobytu osôb v ňom. 

 

2. Etapa: TESTOVANIE A PREVÁDZKA KARANTÉNNEHO ZARIADENIA 

     V prípade minimálne jedného potvrdeného prípadu ochorenia spôsobeného koronavírusom 

testovanie zabezpečí RÚVZ Košice na základe monitorovania jeho pohybu a potencionálnych 

nakazených.  

     Pri počte minimálne 8 – 12  osôb s cestovateľskou anamnézou bez predchádzajúceho 

testovania je možné požiadať o zváženie plošného testovania v osade/obci prostredníctvom 

Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, regionálnej pobočky Košice. 

V rámci prevádzky KZ obec/mesto zabezpečí:   

- evidenciu osôb umiestnených v KZ,  

- dezinfekciu priestoru pred uvedením KZ do prevádzky a počas nej, pranie posteľnej bielizne 

(ak je), ochranné pomôcky pre dobrovoľníkov a personál, stravu 3x denne – prostredníctvom 

najbližších príbuzných alebo na náklady obce, ktoré budú predmetom refundácie, 
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- funkčnosť príslušných inžinierskych sietí, na ktoré je KZ napojené (elektrika, plyn, cesta...) 

- odpadové hospodárstvo KZ. 

    Tieto úkony budú podrobne spracované vo vyššie uvedenom „Prevádzkovom poriadku 

karanténneho zariadenia obce/mesta................................“.  

 

Dôležité  kontakty: 

Call centrum RÚVZ Košice: 0918 389 841, 0918 389 842, sekretariat@ruvz.ke.sk,  

kororonavirus@ruvzke.sk  

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, regionálna kancelária Košice, 

JUDr. Ladislav Chynoradský: 0917 575 689,  ladislav.chynoradsky@minv.sk 

OÚ Košice-okolie, odbor krízového riadenia, Stála služba: 0905 452 799, okr.ks@minv.sk  

Územný spolok SČK, Mgr. Helena Kmetzová: 0903 558 934, 0904 621 488,                       

kosice-okolie@redcross.sk, riaditel@redcross.sk    

Okresné riaditeľstvo HaZZ Košice-okolie: 055/460 22 22, 460 26 37; sekretariat.ks@minv.sk  

Okresné riaditeľstvo PZ Košice: 158, alebo: 0905 497 744, jaroslav.sedlak@minv.sk;  

0907 954 782, jan.lastovecky@minv.sk;  

 

 

 

            Tento „Postup...“ bol prerokovaný na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady 

okresu Košice-okolie dňa 17. 4. 2020 a schválený uznesením BRO č. 11/2020. 

 Poznámka: 

Tento metodický postup možno použiť na určenie a zriadenie KZ aj v ostatných 

obciach okresu, v ktorých žijú občania s nízkym štandardom bývania, u ktorých je objektívne 

nemožné dodržiavať karanténne podmienky v ich domácich podmienkach. 

 

 

Spracovali: 

kolektív odboru KR OÚ Košice-okolie, 

JUDr. Ladislav Chynoradský, ÚSVRK Košice 

 

Košice, apríl 2020 
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