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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 665 
z 18. októbra 2020 

  

k návrhu na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva 

na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 

v čase núdzového stavu 
 

Číslo materiálu: 22586/2020 

Predkladateľ: minister obrany, minister zdravotníctva, minister vnútra 

Vláda 

 schvaľuje 

A.1. návrh na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území 

Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového 

stavu, 

A.2. použitie ozbrojených síl Slovenskej republiky na prípravu a vykonanie 

celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky 

na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase a v rámci odstraňovania následkov 

núdzového stavu; 

 ukladá  

ministrovi obrany 

B.1. vyčleniť do 8 000 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na prípravu 

a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva schváleného v bodoch A.1 

a A.2 tohto uznesenia  

 do 30. novembra 2020 

ministrovi zdravotníctva 

ministrovi vnútra 

B.2. v spolupráci s ministrom obrany zabezpečiť prípravu a vykonanie celoštátneho 

testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia 

COVID-19 v čase núdzového stavu a podporiť činnosť ozbrojených síl 

Slovenskej republiky najmä čo sa týka náboru potrebných ľudských zdrojov 

 do 30. novembra 2020 
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ministrovi vnútra 

B.3. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom financií vyčleniť z rozpočtovej 

kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky na plnenie úloh 

podľa tohto uznesenia 

 bezodkladne 

predsedovi Správy štátnych hmotných rezerv SR 

B.4. zabezpečiť ochranné pomôcky a testy na celoštátne testovanie obyvateľstva 

na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 podľa bodu 

A.1 tohto uznesenia 

 bezodkladne 

starostom obcí  

primátorom miest 

B.5. plniť na svojom území úlohy vyžadované orgánmi štátnej správy v súvislosti 

s prípravou a vykonaním celoštátneho testovania obyvateľstva na území 

Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového 

stavu 

 do 30. novembra 2020. 

Vykonajú: minister obrany 

minister zdravotníctva 

minister vnútra 

podpredseda vlády a minister financií 

predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR 

starostovia obcí 

primátori miest 


