
Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 

 

Výskytom ochorenia COVID-19 (koronavírus) čelí v súčasnosti Slovensko najväčšej bezpečnostnej  

výzve za uplynulé desaťročia.  

Vláda SR s účinnosťou od 16. marca 2020 vyhlásila núdzový stav a prijala ďalšie opatrenia na zabránenie 

šírenia koronavírusu medzi obyvateľstvom SR.  

Rozšírenie koronavírusu vyžaduje konkrétne opatrenia a celospoločenskú informačnú kampaň zo 

strany zodpovedných.  

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny preto minulý týždeň zabezpečil preklad základných 

informácií o koronavíruse do maďarského, rómskeho, rusínskeho, ukrajinského a nemeckého jazyka 

a v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR boli tieto informácie zverejnené na webových 

stránkach príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva, resp. zaslané priamo na obce 

s rómskym, rusínskym, ukrajinským a nemeckým obyvateľstvom. Dňa 11. marca 2020 splnomocnenec 

listom požiadal predsedníčku Ústredného krízového štábu SR pani Denisu Sakovú, ministerku vnútra 

SR, aby sa pri informovaní verejnosti v súvislosti s hrozbou koronavírusu nezabúdalo na príslušné 

ustanovenia menšinového jazykového zákona (§4 ods. 6 zák. č. 184/1999 Z. z.), podľa ktorého sa v tzv. 

menšinových obciach (obce, ktoré sú uvedené v nariadení vlády č. 221/1999 Z. z.) informácie, nápisy 

a oznamy týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov uvádzajú pre 

verejnosť aj v menšinových jazykoch.  

Preto vyzývam orgány verejnej správy (miestnu štátnu správu, obce a mestá), nimi zriadené právnické 

osoby (školy, kultúrne, zdravotné a sociálne zariadenia, atď.), právnické osoby (sociálnu poisťovňu, 

zdravotné poisťovne, zdravotné zariadenia, nemocnice, obchodné reťazce -  napr. Tesco, Billa, Jednota, 

Kaufland, Lidl, ŽSR, Slovenská pošta, atď.) a fyzické osoby – podnikateľov, aby v zmysle uvedeného 

dodržali zákon a všetky informácie, nápisy a oznamy v súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou 

uverejňovali v menšinových obciach aj v menšinových jazykoch.  

Nedodržanie tejto povinnosti je správnym deliktom a všetkým povinným subjektom hrozí finančná 

pokuta od 50,- až do 2500,- Eur!!! 

Verím, že dodržaním tejto povinnosti a efektívnejšou formou informovania verejnosti prispejeme 

k bezpečnosti a ochrane životov našich občanov! 

 

 


