
OPERÁCIA SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ 

 

 

Operácia Spoločná zodpovednosť  bol názov pre celoplošné testovanie obyvateľov Slovenskej 

republiky na ochorenie COVID-19 v rámci opatrení proti šíreniu pandémie koronavírusu. Celá 

operácia sa opierala o uznesenie vlády č. 665/2020 o schválení použitia ozbrojených síl 

Slovenskej republiky na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na 

území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19. 

 

Operáciu logisticky zabezpečili Ozbrojené sily Slovenskej republiky v spolupráci s Policajným zborom 

Slovenskej republiky, Vládou SR a orgánmi regionálnej a miestnej samosprávy. Pre testovanie bolo 

pripravených približne 5 000 odberných miest.[2] Operácia Spoločná zodpovednosť bola najväčšou 

logistickou operáciou v histórii Ozbrojených síl SR.[3] Ministerstvo financií na celoplošné testovanie 

vyčlenilo jednotlivým ministerstvám a inštitúciám spolu 119,89 milióna eur. Na medicínske certifikáty 

dostalo Ministerstvo vnútra 550 800 eur. Vyše 4,95 milióna eur bolo určených na odmeny pre 

policajtov, hasičov, horských záchranárov, občianskych zamestnancov a zamestnancov ministerstva 

vnútra v súvislosti s testovaním. Ministerstvo obrany dostalo 42,66 milióna eur na úhradu výdavkov v 

súvislosti s prípravou a vykonaním testovania. 11,77 milióna eur išlo na odmeny pre zamestnancov a 

50,94 milióna eur na zabezpečenie materiálnych zásob dostala správa štátnych hmotných rezerv 

vyše.  

 

Testovanie bolo vykonávané pomocou antigénových testov od spoločnosti Eurolab Lambda  

 

Do operácie sa malo zapojiť aj 50 rakúskych, ktorých sa nakoniec zapojilo len 33 a 

200 maďarských vojenských medikov, resp. zdravotníkov. 

 

Vojenská polícia v rámci svojich spôsobilostí podporila regionálne veliteľstvá (RHQ), vrátane 

vyčlenenia príslušníkov Vojenskej polície do odberných miest na území celej SR, zabezpečenia 

mobilných hliadok a zabezpečenia sprievodov techniky OS SR s materiálom určeným pre testovanie v 

rámci čiastkovej operácie „Kuriér“. Koordinácia nasadenia a činnosti Vojenskej polície v rámci 

operácie „Spoločná zodpovednosť“ bola vykonávaná prostredníctvom pohotovostnej časti Vojenskej 

polície a operačného dozorného. 

Policajný zbor bol pripravený poskytnúť na operáciu Spoločná zodpovednosť až 5000 policajtov 
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Policajti mali udržiavať verejný poriadok, v prípade potreby mali dozerať aj na bezpečnosť 

a plynulosť cestnej premávky v okolí odberných miest a tiež mali regulovať vstup do miestností na 

testovanie.  

Aj Hasičský a záchranný zbor bol aktívne zapojený do prípravy pilotného plošného testovania a mal 

zabezpečiť 100 príslušníkov, ktorí mali odoberať vzorky na ochorenie COVID-19 v okresoch na Orave. 

s Ozbrojenými silami SR  spolupracovali odbory krízového riadenia okresných úradov, ktoré 

spolupracovali a usmerovaliú v súvislosti s testovaním zástupcov samosprávy.   

Fázy operácie Spoločná zodpovednosť: 

 23.10.2020 - 25.10.2021 – pilotné testovanie v 4 okresoch Slovenska, 

 31.10.2020 - 1.11.2020- celoplošné testovanie  na celom území Slovenska, 

 7.11.2021 – 8.11.2021 – plošné testovanie v 45 okresoch Slovenska , 

 21.11.2020 – 22.11.2020 – testovanie vo vybraných obciach a mestách Slovenska. 

 

Veliaca línia operácie v OSSR: 

 Vláda SR (uznesenie vlády č. 665/2020), 

 Minister  obrany SR (úloha ministra obrany SR), 

 Náčelník generálneho štábu OSSR (napr. smernice), 

 Spoločné operačné veliteľstvo (napr. operačné plány), 

 Regionálne veliteľstvá (napr. operačné rozkazy), 

 Riadne štruktúry OSSR (písomné vojenské rozkazy na spresnenie výkonu štátnej služby). 

 

 


