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Zabezpečenie potravín a základnej materiálnej starostlivosti v  
čase karantény na úrovni obce 

 

Stručná analýza problému:  Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít trpia mnohými 
depriváciami, ktoré sa v súčasnej pandemickej situácií ešte viac prehĺbili. Počas povinnej 
izolácie a/alebo nariadenej karantény sú odkázaní výlučne na podporu a pomoc ostatnej, vo 
väčšine prípadov majoritnej časti obyvateľstva.  
 
Vzhľadom na: 

- vysokú mieru nezamestnanosti,  
- odkázanosť na sociálne dávky a s tým spojený nedostatok finančných prostriedkov,  

si obyvatelia nevytvárajú zásoby potravín, z ktorých by mohli čerpať počas 
karantény/izolácie/zákazu vychádzania.   
 
Cieľ intervencie: Zabezpečenie potravinovo – materiálnej pomoci do karantenizovaných 
lokalít a pre osoby v domácej karanténe. 
 
Intervencia: Odporúčanie ako postupovať v prípade vyhlásenia karantény a akou formou 
požiadať o potravinovú pomoc. 
 
A -  Potravinová Banka SR 
 
O pridelenie potravinovej pomoci, obec môže požiadať Potravinovú banku SR oficiálnym 
spôsobom prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na stránke Potravinovej Banky 
http://www.pbs.sk/kontakt.php.  
 
Pri vypĺňaní formulára prosím uveďte aj nasledovný text: “sme zapojení do realizácie NP 
COVID MRK”. Po uvedení tohto textu bude vaša požiadavka prednostne vybavená.  
 
Od momentu vybavenia požiadavky, budú obci poskytované potraviny počas trvania 
karantény. Budú poskytované trvanlivé potraviny vhodné na varenie, ale aj čerstvé vhodné na 
priamu konzumáciu. 
 
Odporúčame, aby obec, ktorá požiada o potravinovú pomoc, poslala mail na adresu 
urdzik@centrum.sk a kópiu na npcovidmrk@minv.sk, v ktorom uvedie: 

- informáciu, že požiadala o potravinovú pomoc,  
- situácii v obci, 
- počet obyvateľov v karanténe, pre ktorých je pomoc žiadaná,  
- kontaktnú osobu a jej kontaktné údaje (tel. č.).  

  
Kontaktná osoba:  
Mgr. Marko Urdzik, mobil: 0907 534 441 
tel./fax: 051/45 72 549, email: urdzik@centrum.sk 
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B - Jednorázová potravinová pomoc  
O pridelenie jednorázovej potravinovej pomoci môže obec požiadať prostredníctvom svojich 
regionálnych koordinátorov priamo Úrad Splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity. V 
prípade, ak ÚSVRK disponuje potravinami z humanitárnej pomoci získanej od darcov, 
bezodkladne informuje obec o mieste uskladnenia sortimentu potravín a možných 
množstvách k odberu, aby sa čo najrýchlejšie pomoc dostala do zasiahnutých rodín. Rodinám 
zasiahnutým Covidom táto humanitárno – potravinová pomoc pomôže prekonať veľmi 
náročné obdobie karantény. 
 
C - Pomoc použitím paušálnych výdavkov 
Obce a mestá zapojené do NP COVID MRK môžu potraviny zakúpiť v rámci mesačných 
paušálov do výšky 40% ceny práce terénneho asistenta COVID. O viac informácií môžete 
požiadať prostredníctvom mailu na tejto adrese npcovidmrk@minv.sk.  
 
 
Výstup intervencie: 
Snahou a ambíciou NP COVID MRK je čo najrýchlejšie dostať potravinovú a materiálnu pomoc 
k tým, ktorí ju potrebujú. Intervenciu možno považovať za úspešne ukončenú, ak počas 
karantény bola zabezpečená potravinová a materiálna pomoc všetkým obyvateľom, ktorí ju 
potrebovali. Intervenciu možno ukončiť ukončením karantény.  
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