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Cieľ plánu
Cieľom tohto plánu je ustanoviť prehľad nevyhnutných činností v príprave Slovenskej
republiky na ochranu životov a zdravia obyvateľstva za účelom eliminácie zdravotnej
a ekonomickej záťaže obyvateľstva, chodu hospodárstva a verejného života, ktorú môžu
spôsobiť dopady pandémie chrípky, stanoviť úlohy orgánov štátnej správy, orgánov
samosprávy a odborných orgánov, ktoré riadia, zabezpečujú a plnia činnosti v spojitosti so
zabezpečovaním ochrany verejného zdravia1), stanoviť úlohy právnických osôb, fyzických
osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb pri plnení opatrení Slovenskej republiky
v príprave na pandémiu chrípky a v čase vyhlásenej pandémie chrípky.
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto plánu sa rozumie
a) Pandemická komisia vlády Slovenskej republiky je multirezortný, koordinačný,
konzultačný, kontrolný a odborný orgán vlády SR, ktorý navrhuje, prijíma
a kontroluje vyhlásené opatrenia s cieľom znížiť zdravotnú a ekonomickú záťaž
obyvateľstva a zachovať chod hospodárstva a verejného života v čase vyhlásenej
pandémie.
b) Operačné stredisko pandemickej komisie je odborný koordinačný orgán
Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „ministerstva zdravotníctva“) na
zabezpečenie súčinnosti pri organizovaní postupov znižovania rizík pandémie
chrípky s pandemickými strediskami ústredných orgánov štátnej správy
a pandemickými strediskami pri krízových štáboch obvodných úradov v sídle kraja.
c) Pandemické stredisko je odborný orgán ústredného orgánu štátnej správy,
obvodného úradu v sídle kraja na zabezpečenie bezprostredného plnenia úloh
zameraných na elimináciu rizika pandémie chrípky v rámci jeho pôsobnosti.
d) Samostatný odbor krízového riadenia zdravotníctva kraja2) je odborný orgán
ministerstva zdravotníctva, ktorý koordinuje činnosť poskytovateľov ústavnej
zdravotnej starostlivosti určených ministerstvom zdravotníctva ako subjekty
hospodárskej mobilizácie3) v príslušnom kraji a opatrenia na úseku zdravotníctva
kraja v krajských orgánoch krízového riadenia4).
e) Epidémia chrípky je nahromadenie ochorení vyvolaných v pomerne krátkom čase
na ohraničenom mieste tým istým pôvodcom nákazy. Pomerne krátky čas sú zvyčajne
dva priemerné inkubačné časy.
f) Pandémia chrípky je rozsiahla epidémia chrípky s neurčitým časovým ohraničením
a prakticky bez ohraničenia miesta, pričom býva postihnuté veľké množstvo ľudí na
rozsiahlom území celosvetové rozšírenie choroby novým subtypom vírusu chrípky.
g) Medzipandemické obdobie chrípky je obdobie, v ktorom sú každoročné epidémie
chrípky spôsobené známym subtypom vírusu chrípky.
h) Endemický výskyt ochorenia je bežné ochorenie za normálnych okolností v určitej
populácii na určitom území.
1)
2)
3)

4)

§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
§ 13 písm. e) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002
Z .z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
§ 9 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č.
387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších
predpisov
§ 3 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
v znení neskorších zmien a doplnení
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i)

j)

Sentinelový spôsob sledovania vírusov chrípky je spôsob založený na
systematickom odbere vzoriek biologického materiálu tzv. „sentinelovými lekármi“;
sú to rovnomerne, na celom sledovanom území rozdelení praktickí lekári pre
dospelých a praktickí lekári pre deti a dorast, ktorí priebežne v chrípkovej sezóne aj
v priebehu roka odoberajú od chorých vzorky na virologické vyšetrenie.
Rizikové skupiny sú osoby profesionálne exponované nákaze, osoby s rizikom
ťažkého klinického priebehu ochorenia a s vysokým rizikom komplikácií a úmrtí
a osoby nevyhnutné pre zachovanie chodu hospodárstva, verejného života
a zásobovania obyvateľstva.

Organizácia prípravy Slovenskej republiky na pandémiu
V príprave na pandémiu v Slovenskej republike pôsobia:
a) Pandemická komisia vlády Slovenskej republiky,
b) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
c) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
d) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
e) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
f) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
g) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
h) Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
i) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
j) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
k) Obvodný úrad v sídle kraja,
l) Samostatný odbor krízového riadenia zdravotníctva kraja,
m) Samosprávny orgán - Vyšší územný celok5)
n) Obvodný úrad – orgán krízového riadenia obvodu.
Pôsobnosť pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky
a)

b)
c)
d)

5)
6)
7)

Pandemická komisia vlády Slovenskej republiky pravidelne informuje vládu
Slovenskej republiky o svojich rokovaniach, pripravuje na rokovanie vlády
Slovenskej republiky návrhy opatrení na elimináciu dopadov pandémie chrípky na
obyvateľstvo a v prípade keď bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu životov
a zdravia obyvateľstva v príčinnej súvislosti s pandémiou navrhuje vláde Slovenskej
republiky vyhlásiť krízovú situáciu „núdzový stav“6).
Pandemická komisia vlády Slovenskej republiky koordinuje činnosť všetkých
ústredných orgánov štátnej správy v príprave na pandémiu chrípky, pričom sa riadi
odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej komisie.
Pandemická komisia vlády Slovenskej republiky pôsobí v súlade s ústavným
postavením vlády Slovenskej republiky7), riadi sa zákonmi a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi, uzneseniami vlády Slovenskej republiky.
Pandemická komisia vlády Slovenskej republiky posudzuje stav, keď pandémii
chrípky predchádza medzipandemické obdobie, v ktorom sú každoročné epidémie
chrípky spôsobené známym subtypom vírusu chrípky a vyhlasuje najvyšší stupeň
pohotovosti pred očakávanou pandémiou chrípky.

§ 46 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Článok 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších zmien a doplnení
Čl. 119 Ústavy Slovenskej republiky
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e)

f)
g)
h)

Pandemická komisia vlády Slovenskej republiky schvaľuje Podrobný plán opatrení
pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike a odporúča ústredným orgánom
štátnej správy prijať opatrenia na zabezpečenie plnenia a aktualizácie úloh
Podrobného plánu opatrení pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike so
zameraním na:
- posilnenie monitorovania epidemiologickej situácie,
- zamedzenie
vzniku
a šírenia
ochorení
spôsobených
zhoršenou
epidemiologickou situáciou,
- dovoz, registráciu a distribúciu očkovacej látky,
- liečbu ochorení a sprievodných komplikácií ochorení vrátane zabezpečenia
zásobovania liekmi, realizáciu plánu reprofilizácie nemocničných lôžok,
vytváranie potrebného lôžkového fondu,
- výchovu obyvateľstva k prevencii ochorenia, na jeho informovanosť o vývoji
epidemiologickej situácie a o prijatých opatreniach,
- zabezpečenie chodu verejného života a hospodárstva.
Pandemická komisia vlády Slovenskej republiky iniciuje predloženie návrhov
všeobecne záväzných právnych predpisov s cieľom zabezpečenia Podrobného plánu
opatrení pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike.
Činnosťou Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky nie je dotknutá
pôsobnosť a zodpovednosť ústredných orgánov štátnej správy ustanovená zákonmi.
Pandemická komisia vlády Slovenskej republiky pravidelne informuje vládu
Slovenskej republiky o výsledkoch svojich rokovaní.

Zloženie pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky
Predsedom komisie je minister zdravotníctva Slovenskej republiky.
Členmi komisie sú:
- minister vnútra,
- minister obrany,
- minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
- minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
- minister financií Slovenskej republiky,
- minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
- minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
- predseda Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
- predseda Bratislavského samosprávneho kraja,
- predseda Banskobystrického samosprávneho kraja,
- predseda Košického samosprávneho kraja,
- predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja,
- predseda Prešovského samosprávneho kraja,
- predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- predseda Trnavského samosprávneho kraja,
- predseda Žilinského samosprávneho kraja,
- hlavný hygienik Slovenskej republiky,
- generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.,
- hlavný veterinárny lekár – ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy
Slovenskej republiky,
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- generálny riaditeľ sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra
-

Slovenskej republiky,
primár Kliniky infektológie a geografickej medicíny FNsP Bratislava,
prednosta Kliniky pre infekčné choroby Lekárskej fakulty UPJŠ Košice,
hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre epidemiológiu,
predseda Slovenskej akadémie vied,
zástupca zamestnávateľov,
ďalší odborníci prizývaní predsedom Pandemickej komisie vlády SR „ad hoc“.
a)
b)

c)
d)
e)
f)

Členov komisie, ktorí sú ministrami, môže na rokovaní komisie zastúpiť len štátny
tajomník, ktorý má v tomto prípade právo hlasovať pri rozhodovaní o zásadných
otázkach.
Členov komisie, ktorí sú predsedami samosprávneho kraja, môže na rokovaní
komisie zastúpiť na základe písomného splnomocnenia len podpredseda príslušného
samosprávneho kraja, ktorý má v tomto prípade právo hlasovať pri rozhodovaní
o zásadných otázkach.
Na rokovaní komisie sa môžu zúčastniť predseda vlády Slovenskej republiky a
ostatní členovia vlády.
Činnosť komisie riadi a za jej činnosť vláde Slovenskej republiky zodpovedá
predseda komisie.
Predsedu komisie počas jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený člen komisie.
Komisia môže využívať pri plnení svojich úloh odborné poznatky a skúsenosti
ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a orgánov verejnej správy,
stanoviská Svetovej zdravotníckej organizácie, Európskej komisie a odborných
vedeckých inštitúcií a ďalších inštitúcií, ktoré s ňou na požiadanie spolupracujú.

Práva a povinnosti členov Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky
Členovia Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky majú tieto práva a povinnosti:
a) zúčastňovať sa na rokovaní komisie,
b) predkladať na rokovanie komisie materiály,
c) posudzovať materiály predložené na rokovanie komisie a vyjadrovať sa k nim,
d) plniť úlohy prijaté komisiou,
e) kontrolovať plnenie úloh prijatých komisiou,
f) informovať komisiu o priebehu plnenia prijatých úloh,
g) bezodkladne informovať komisiu o zhoršenej epidemiologickej situácii vo svojich
rezortoch.
Rokovania Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky
a) Rokovanie komisie zvoláva a riadi jej predseda. V prípade, že to tak nemôže vykonať
rokovanie zvoláva a riadi ním poverený člen komisie.
b) Komisia zasadá podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Jej rokovania sú
neverejné.
c) Program rokovania komisie sa zostavuje podľa návrhov členov komisie a odporúčaní
Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej komisie.
d) Komisia je uznášania schopná, ak je na jej zasadaní prítomná nadpolovičná väčšina jej
členov.
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e) Na prijatie platného uznesenia, stanoviska alebo odporúčania komisie je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných jej členov. V prípade rovnosti hlasov je
rozhodujúci hlas predsedu komisie.
f) V prípade prizvania odborných pracovníkov na rokovanie komisie je ich účasť na
rokovaní považovaná za iný úkon vo všeobecnom záujme8).
Úlohy ústredných orgánov štátnej správy v príprave na pandémiu chrípky a v čase
vyhlásenej pandémie chrípky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
a) Organizačne zabezpečuje činnosť Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky.
b) Predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh na finančné zabezpečenie
Podrobného plánu opatrení pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike.
c) V súčinnosti so Správou Štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky zabezpečí
dodávky potrebného množstva očkovacích látok, antivirotík a osobných ochranných
pracovných pomôcok podľa vopred spracovaného kvalifikovaného odhadu.
d) Nariaďuje pravidelné sledovanie vývoja epidemiologickej situácie, ako aj celkovú
chorobnosť obyvateľstva vrátane všetkých akútnych respiračných ochorení na
Slovensku. Vývoj chorobnosti nariaďuje sledovať na základe predkladaných hlásení,
ktoré vykonávajú lekári prvého kontaktu a nariaďuje ich spracovávanie
a vyhodnocovanie na okresnej, krajskej a celoštátnej úrovni.
e) Nariaďuje Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sledovanie
a identifikáciu vírusov chrípky cirkulujúcich v ľudskej populácii formou sentinelového
spôsobu sledovania vírusov chrípky cirkulujúcich v populácii.
f) V súčinnosti s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky nariaďuje sledovanie a identifikáciu vírusov chrípky cirkulujúcich u zvierat
podľa programu plánu prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov
na Slovensku.
g) Stanovuje priority očkovania proti pandemickému vírusu chrípky najmä pre:
- osoby profesionálne exponované nákaze,
- osoby s rizikom ťažkého klinického priebehu ochorenia a s vysokým rizikom
komplikácií a úmrtí,
- určené osoby nevyhnutné pre zachovanie chodu hospodárstva, verejného života a
zásobovania obyvateľstva.
h) Nariaďuje vykonať reprofilizáciu lôžok9) u poskytovateľov ústavnej zdravotnej
starostlivosti v súčinnosti s príslušným samostatným odborom krízového riadenia
zdravotníctva kraja, príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.
i) Nariaďuje posilnenie lekárskych a lekárenských služieb.
j) V súčinnosti s vyššími územnými celkami vydáva opatrenia pre praktických lekárov
prvého kontaktu so zameraním hlavne na aktívne vyhľadávanie chorých zisťovaním
epidemiologickej anamnézy
k) Vydáva opatrenia v pôsobnosti Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pre regionálne úrady verejného zdravotníctva so zameraním hlavne na:
- okamžité zabezpečenie ohniska nákazy a určenie osoby v riziku nákazy,
8)
9)

§ 137 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších zmien a doplnení
Odborné usmernenie MZ SR na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu v zdravotníckych zariadeniach
a ďalších opatrené v zdravotníctve v príprave na pandémiu a v čase pandémie chrípky číslo 19048-1/2009OKM
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- vydanie nariadenia všetkým z ochorenia podozrivým osobám o nariadenej izolácii

l)
m)
n)

o)

a jej formách,
- zosúladenie protiepidemických opatrení u obyvateľstva s akčnými plánmi
veterinárnej a potravinovej správy,
- posilnenie systému rýchleho varovania o výskyte ochorenia na príslušné regionálne
úrady verejného zdravotníctva,
- vyhodnotenie monitorovania vedľajších účinkov podávaných antivirotík rizikovým
skupinám obyvateľov a o nežiaducich reakciách po očkovaní,
- zabezpečenie odberu vzoriek biologického materiálu od osôb podozrivých
z ochorenia na virologické vyšetrenie.
Prostredníctvom masmédií zabezpečuje výchovu obyvateľstva k prevencii ochorenia
a informuje obyvateľstvo o prijatých opatreniach.
Vydáva opatrenia pre zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach pri ošetrovaní
pacientov, pre zamestnancov v laboratóriách pre diagnostiku vírusu – ochorenia.
Vydáva opatrenia v pôsobnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou so
zameraním na:
- povinnosť hlásiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
podozrenie na úmrtie alebo úmrtie na chrípku,
- povinnosť odobrať nekrotický materiál v prípade pitvy zomrelého na chrípku alebo
ochorenie, ktoré je príčinou nekontrolovaného šírenia a vyvoláva pandémiu,
- povinnosť zabezpečiť transport nekrotického materiálu do virologického
laboratória.
Určuje rizikové skupiny rezortu zdravotníctva Slovenskej republiky.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
a) Vydáva opatrenie na zabezpečenie spolupráce regionálnych veterinárnych
a potravinových správ s príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva
v Slovenskej republike.
b) Zabezpečuje nepretržitý systém okamžitého hlásenia podozrenia pri náleze a overení
vírusu, ktorý zapríčiňuje nekontrolované šírenie a vyvoláva pandémiu chrípky na
príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.
c) Do 48 hodín od zistenia a overenia vírusu, ktorý zapríčiňuje nekontrolované šírenie
a vyvoláva pandémiu chrípky zriaďuje a aktivuje v Štátnom veterinárnom ústave vo
Zvolene jeho diagnostikovanie.
d) Usmerňuje činnosť krajských veterinárnych a potravinových správ v organizovaní
a zabezpečovaní preventívnych opatrení v ochrane obyvateľstva pred možným
infekčným ochorením v období pred aj počas zhoršenej epidemiologickej situácie.
e) Vydáva v súčinnosti so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej
republiky odborné odporúčania a nariadenia všetkým chovateľom zvierat a vtáctva na
dôsledné dodržiavanie opatrení zvýšenej biologickej ochrany v chovoch zvierat
a vtáctva na území Slovenskej republiky.
f) V prípade podozrenia alebo výskytu vírusu, ktorý zapríčiňuje nekontrolované šírenie
a vyvoláva pandémiu chrípky nariadi prostredníctvom Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy Slovenskej republiky mimoriadne opatrenia zabraňujúce šíreniu
nákazy podľa platného pohotovostného plánu.
g) Určuje rizikové skupiny rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky.
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
a) Vydáva opatrenia v rámci svojej pôsobnosti pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej
starostlivosti na zabezpečenie redukcie hospitalizovaných pacientov výhradne na nutné
akútne prípady a v súčinnosti s príslušným regionálnym úradom verejného
zdravotníctva vykonáva potrebné karanténne opatrenia10).
b) Vydáva pokyn v rámci svojej pôsobnosti na vykonanie nevyhnutnej reprofilizácie
lôžok na infektologické lôžka v súčinnosti s príslušným regionálnym úradom
verejného zdravotníctva11) na zabezpečenie hospitalizácie pacientov s akútnymi
respiračnými ochoreniami.
c) Nariaďuje distribúciu očkovacích látok a nevyhnutných liekov pre zdravotnícke
zariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
d) Vydáva nariadenie na posilnenie ochrany štátnej hranice z dôrazom na zabezpečenie
hranice Schengenského priestoru, na posilnenie útvarov poriadkovej a dopravnej
polície, na zabezpečenie verejného poriadku a ochrany obyvateľstva podľa
nariadených karanténnych opatrení.
e) Zabezpečí požiadavky na vnútornú bezpečnosť štátu podľa požiadaviek Pandemickej
komisie vlády Slovenskej republiky, podľa stavu epidemiologickej situácie
v Slovenskej republike a v súlade s opatreniami prijatými príslušným uznesením
Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky.
f) Vydáva rozhodnutie o prerušení vyučovacieho procesu vo vyučovacích zariadeniach
v rámci svojej pôsobnosti a uvoľňuje tieto ubytovacie zariadenia pre možnú
hospitalizáciu svojich príslušníkov.
g) Na úseku migračného úradu nariaďuje stanovené karanténne opatrenia a vyčleňuje
zariadenie pre prijímanie migrantov chorých alebo podozrivých na ochorenie
spôsobujúce pandémiu chrípky.
h) V pôsobnosti obvodných úradov v sídle kraja nariaďuje zahájiť činnosť pandemických
stredísk krajov. V pôsobnosti obvodných úradov v sídle kraja riešiť požiadavky na
zachovanie bezpečnosti obyvateľstva v miestach nariadenej karantény, kde zároveň
zahájiť organizovanie núdzového zásobovania obyvateľstva potravinami a inými
základnými, životne dôležitými tovarmi a službami.
i) Určuje rizikové skupiny rezortu vnútra Slovenskej republiky a zabezpečuje ich
preventívne očkovanie a podávanie antivirotík.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
a) V rámci svojej pôsobnosti nariaďuje stanovené protiepidemické opatrenia s dôrazom
na príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky pôsobiacich v zahraničných
misiách a zahraničných operáciách.
b) U poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti vo svojej pôsobnosti nariaďuje
aktívne vyhľadávanie chorých príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky
zisťovaním epidemiologickej anamnézy chorých a podozrivých na ochorenie, ktoré
spôsobuje zhoršenú epidemiologickú situáciu – pandémiu chrípky.
c) Vydáva nariadenie na zahájenie plnenia súčinnostných úloh Vojenskému ústavu
hygieny a epidemiológie v Bratislave a Vojenskému veterinárnemu ústavu v Košiciach
v systéme monitorovania a laboratórnej detekcie vírusových ochorení a na spoluprácu
10)
11)

§ 12 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
§ 48 ods. 4 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
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v protiepidemiologických opatreniach s príslušnými regionálnymi úradmi verejného
zdravotníctva a na spoločné riešenie Akčných plánov Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy Slovenskej republiky.
d) Nariaďuje vykonať opatrenia vo vojenských ústavných zdravotníckych zariadeniach na
vykonanie reprofilizácie potrebného množstva lôžok potrebných na prijatie chorých
príslušníkov ozbrojených síl a obyvateľstva.
e) Určuje rizikové skupiny rezortu obrany Slovenskej republiky a zabezpečuje ich
očkovanie a podávanie antivirotík.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
a) Usmerňuje, koordinuje a určuje plnenie protiepidemiologických opatrení v pôsobnosti
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
b) Prostredníctvom Pandemického strediska Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zabezpečuje realizáciu úloh zameraných
na elimináciu rizika pandémie.
c) Nariaďuje vykonať reprofilizáciu lôžok12) u poskytovateľov ústavnej zdravotnej
starostlivosti vo svojej pôsobnosti a redukciu hospitalizovaných pacientov.
d) Vydáva potrebné nariadenia na zabezpečenie chodu hospodárstva a verejného života.
e) Určuje rizikové skupiny rezortu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky a zabezpečuje ich očkovanie a podávanie antivirotík.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
a) V rámci svojej pôsobnosti vydáva opatrenia na plnenie protiepidemiologických
opatrení.
b) Nariaďuje vykonať reprofilizáciu lôžok13) u poskytovateľov ústavnej zdravotnej
starostlivosti vo svojej pôsobnosti a vydáva opatrenia na redukciu hospitalizovaných
pacientov.
c) Určuje rizikové skupiny rezortu spravodlivosti Slovenskej republiky a zabezpečuje ich
očkovanie a podávanie antivirotík.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
a) Koordinuje opatrenia v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a kurately
v pôsobnosti rezortu a vykonáva súčinnosť s operačným strediskom Pandemickej
komisie vlády Slovenskej republiky.
b) Zabezpečuje v súčinnosti s dotknutými rezortmi riešenie sociálneho zabezpečenia
v karanténnej oblasti – sociálnu pomoc, sociálnu podporu, sociálne poistenie,
sociálnoprávnu ochranu detí, sociálnu kuratelu, psychosociálnu pomoc formou Centra
sústredeného sociálneho zabezpečenia.
c) Zabezpečuje v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a kurately v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v kooperácii so

12)

13)

Odborné usmernenie MZ SR na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu v zdravotníckych zariadeniach
a ďalších opatrené v zdravotníctve v príprave na pandémiu a v čase pandémie chrípky číslo 19048-1/2009OKM
Odborné usmernenie MZ SR na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu v zdravotníckych zariadeniach
a ďalších opatrené v zdravotníctve v príprave na pandémiu a v čase pandémie chrípky číslo 19048-1/2009OKM
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zmluvnými lekármi starostlivosť o chorých, ktorí nemôžu byť umiestnení v ústavných
zdravotníckych zariadeniach.
d) Určuje rizikové skupiny rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
a zabezpečuje ich očkovanie a podávanie antivirotík.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a) Koordinuje protiepidemické opatrenia v rezorte a súčinnosť s operačným
Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky.
b) Vydá opatrenia na zastavenie vzdelávacieho procesu, organizovaných
súťaží a pripraví ubytovacie kapacity internátov a školských ubytovní,
zariadení pre potreby nevyhnutnej hospitalizácie chorých.
c) Určuje rizikové skupiny rezortu školstva, vedy, výskumu a športu
republiky a zabezpečuje ich očkovanie a podávanie antivirotík.

strediskom
športových
športových
Slovenskej

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
a) Realizuje opatrenia na zabezpečenie požiadaviek Pandemickej komisie vlády
Slovenskej republiky na vyčlenenie potrebných finančných prostriedkov na krytie
nepredvídaných výdavkov nevyhnutných14) na elimináciu rizík pandémie v Slovenskej
republike a navrhuje v rozpočtovej kapitole všeobecná pokladničná správa účelovú
rezervu finančných prostriedkov na riešenie a odstraňovanie následkov pandémie.
b) Odporúča vláde Slovenskej republiky realizovať rozpočtové opatrenia v štátnom
rozpočte15) na krytie nepredvídaných nákladov nevyhnutných na elimináciu rizík
pandémie pre ústredné orgány štátnej správy, ostatné orgány štátnej správy, vyššie
územné celky, právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie, fyzické
osoby podieľajúce sa na eliminácii negatívnych dopadov pandémie na obyvateľstvo,
hospodárstvo a verejný život.
c) Určuje rizikové skupiny rezortu financií Slovenskej republiky a zabezpečuje ich
očkovanie a podávanie antivirotík.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
a) Realizuje opatrenia na zabezpečenie požiadaviek Pandemickej komisie vlády
Slovenskej republiky v oblasti regulácie predaja životne dôležitých výrobkov alebo
dôležitých tovarov a odberných oprávneniach v oblastiach a jednotlivých komoditách,
ktoré sú ohrozené zhoršenou epidemiologickou situáciou – pandémiou chrípky.
b) Realizuje opatrenia v oblasti zabezpečenia núdzového zásobovania obcí, prípadne
celých regiónov, v ktorých sú nariadené karanténne opatrenia.
c) Určuje rizikové skupiny rezortu hospodárstva Slovenskej republiky, právnických osôb,
fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktorí podliehajú pod všeobecné
kompetencie ministerstva a zabezpečuje ich očkovanie a podávanie antivirotík.

14)

15)

§ 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnení a § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu
v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších zmien a doplnení.
§ 15 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
11

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
a) Realizuje pomoc občanom Slovenskej republiky, ktorí sú v čase vyhlásenej pandémie
z rôznych dôvodov v zahraničí
pri
zabezpečovaní poskytovania zdravotnej
starostlivosti.
b) Usmerňuje činnosť a nariaďuje potrebné protiepidemiologické opatrenia pre
pracovníkov zastupiteľských úradov Slovenskej republiky, ktorých zhoršená
epidemiologická situácia – pandémia chrípky sa priamo dotýka.
c) Určuje rizikové skupiny rezortu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky a zabezpečuje ich očkovanie a podávanie antivirotík.
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
a) Zabezpečuje v súlade s príslušnými rozhodnutiami vlády Slovenskej republiky na
základe odporúčania Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky mobilizačné
rezervy potrebné na elimináciu negatívnych dopadov negatívnej epidemiologickej
situácie – pandémie chrípky na obyvateľstvo a hospodárstvo Slovenskej republiky.
b) Určuje rizikové skupiny Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
a zabezpečuje ich očkovanie a podávanie antivirotík.
Oprávnenia právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických
osôb v príprave na pandémiu chrípky a v čase pandémie chrípky
a) Právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a fyzické osoby plnia úlohy
v príprave opatrení Slovenskej republiky na pandémiu chrípky16) ako aj v čase štátom
vyhlásenej pandémie chrípky na území Slovenskej republiky v rozsahu stanovenom vo
vyhlásení vlády Slovenskej republiky o krízovej situácii „Núdzový stav“17 ).
b) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie pri plnení opatrení
Slovenskej republiky na pandémiu chrípky sú oprávnené:
- upravovať pracovnoprávne vzťahy alebo obdobné pracovnoprávne vzťahy svojich
zamestnancov a štátnozamestnanecké vzťahy18), ktoré im vyplývajú z uloženej
pracovnej povinnosti na zabezpečenie opatrení Slovenskej republiky na pandémiu
chrípky v zmysle vydaného rozhodnutia príslušným obvodným úradom19),
- písomne žiadať príslušný obvodný úrad o oslobodenie svojich zamestnancov od
uloženej pracovnej povinnosti,
- uplatňovať náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva,
poskytnutia ubytovania, ubytovacích priestorov pre potrebu vytvoriť potrebný
lôžkový fond alebo vecného prostriedku, plnenie pracovnej povinnosti pri plnení
úloh a opatrení Slovenskej republiky na pandémiu chrípky v čase štátom vyhlásenej
krízovej situácii „Núdzový stav“.

16)
17)
18)
19)

Čl. 8 ods. 2 ústavného zákona č. 277/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších zmien a doplnení ústavnými zákonmi.
Čl. 5. ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
§ 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zmien a doplnení.
§ 9 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu.

12

Úlohy právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb
a) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie v príprave Slovenskej
republiky na pandémiu chrípky a v čase vyhlásenej pandémie chrípky:
- plnia úlohy spojené s prípravou Slovenskej republiky na pandémiu,
- spracovávajú pandemické plány, ktoré budú nadväzovať na Plán opatrení pre
prípad pandémie v Slovenskej republike,
- umožňujú Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky vykonať kontrolu
pripravenosti a plnenia úloh a opatrení v príprave Slovenskej republiky na
pandémiu,
- plnia vládou Slovenskej republiky vyhlásené opatrenia20) na elimináciu negatívnych
dopadov na obyvateľstvo a hospodárstvo Slovenskej republiky,
- poskytujú podľa požiadaviek štátnych orgánov v čase štátom vyhlásenej krízovej
situácii „Núdzový stav“ ubytovanie zdravotníckym pracovníkom, príslušníkom
ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov,
Hasičského záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy a opatrenia v súlade
s Plánom opatrení pre prípad pandémie v Slovenskej republike na základe
vydaného rozhodnutia príslušným obvodným úradom21).
b) Fyzické osoby v príprave Slovenskej republiky na pandémiu chrípky a v čase
vyhlásenej pandémie chrípky:
- plnia pracovnú povinnosť v čase štátom vyhlásenej krízovej situácii „Núdzový
stav“ uloženú príslušným obvodným úradom,
- poskytujú podľa požiadaviek štátnych orgánov v čase štátom vyhlásenej krízovej
situácii „Núdzový stav“ ubytovanie zdravotníckym pracovníkom, príslušníkom
ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov,
Hasičského záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy a opatrenia v súlade
s Plánom opatrení pre prípad pandémie v Slovenskej republike na základe
vydaného rozhodnutia príslušným obvodným úradom.
Ukladanie pracovnej povinnosti v čase vyhlásenej pandémie chrípky
a) Pracovná povinnosť je povinnosť fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky, vykonávať určené práce v rozsahu potrebnom na zabezpečenie
a plnenie úloh a opatrení prípravy Slovenskej republiky na pandémiu.
b) Pracovnú povinnosť v čase štátom vyhlásenej krízovej situácii „Núdzový stav“ možno
uložiť fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; pracovnú
povinnosť ukladá obvodný úrad22) príslušný podľa miesta trvalého pobytu fyzickej
osoby rozhodnutím.
c) Fyzická osoba, ktorej bola uložená pracovná povinnosť a ktorá je v pracovnoprávnom
vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu je
povinná zotrvať v doterajšom pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom
vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu, ak jej zamestnávateľ plní úlohy
hospodárskej mobilizácie a takáto fyzická osoba je určená na plnenie úloh
hospodárskej mobilizácie.
20)

Čl. 5 ods. 3 úst. Zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu v znení neskorších zmien a doplnení ústavnými zákonmi.
21)
§ 9 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 387/2002 Z. z. . o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu.
22)
§ 9 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu.
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d) Pracovnú povinnosť nemožno uložiť
- zamestnancovi so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanovi s ťažkým
zdravotným postihnutím,
- fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov veku a staršej, ako je stanovený dôchodkový
vek23),
- tehotnej žene, matke do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacej žene a žene
do konca tretieho mesiaca po pôrode, ak sa dieťa narodilo mŕtve, zomrelo alebo
žena sa oň nestará,
- fyzickej osobe, ktorá sa trvalo stará o dieťa mladšie ako 15 rokov veku,
- fyzickej osobe, ktorá sa trvalo stará o dieťa staršie ako 15 rokov veku, ktoré má
dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo je dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté
a vyžaduje mimoriadnu starostlivosť,
- fyzickej osobe, ktorá sa celodenne a riadne stará o fyzickú osobu, ktorá je prevažne
alebo úplne bezvládna alebo je staršia ako 70 rokov veku a nemôže zabezpečiť
starostlivosť o túto osobu jej umiestnením do zariadenia sociálnych služieb, alebo
fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím
odkázanú na opatrovanie24),
- fyzickej osobe vykonávajúcej profesionálnu službu alebo mimoriadnu službu
a fyzickej osobe, ktorá dobrovoľne prevzala brannú povinnosť25),
- fyzickej osobe požívajúcej exteritorialitu podľa medzinárodného práva a osobe
patriacej k cudzím diplomatickým misiám, k cudzím konzulárnym úradom,
k orgánom cudzích štátov alebo k medzinárodným orgánom, ak tieto úrady alebo
orgány pôsobia na území Slovenskej republiky so súhlasom príslušných orgánov
a nejde o občanov Slovenskej republiky,
- ostatným cudzincom v rozsahu, ktorý vyplýva z medzinárodných zmlúv alebo
medzinárodného práva.
Poskytovanie ubytovania alebo iných vhodných priestorov na liečenie chorých v čase
vyhlásenej pandémie chrípky
a) Povinnosť poskytnúť ubytovanie zdravotníckym zamestnancom, príslušníkom
ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníkom ozbrojených bezpečnostných
zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy a opatrenia
prípravy Slovenskej republiky na pandémiu chrípky alebo poskytnúť vhodné priestory
na liečenie chorých je možné uložiť podľa osobitného predpisu26) právnickým osobám,
fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a fyzickým osobám, ktoré majú k stavbe
alebo budove vlastnícke právo, právo správy, sú ich oprávnenými držiteľmi alebo majú
iné obdobné užívacie právo, pričom tieto nehnuteľnosti sú nevyhnutne potrebné
a vhodné na dočasné ubytovanie alebo liečenie chorých a boli na tento účel určené
rozhodnutím obvodného úradu, v ktorom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.
b) Stavby alebo budovy vhodné na ubytovanie osôb alebo liečenie chorých podľa
písmena a) sú stavby a budovy
- hygienicky a technicky spôsobilé na ubytovanie osôb alebo liečenie chorých,
- dočasne neobývané,
- kapacitne a technicky vyhovujúce na ubytovanie osôb alebo liečenie chorých.
23)

§ 65 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
§ 40 ods. 3 a 4 zák. č. 447/2008 Z. z.
25)
§ 6 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení zákona č. 518/2007 Z. z.
26)
Čl. 5 ods. 3 úst. zákon č. 227/2002 Z. z.
24)
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Poskytovanie vecných prostriedkov v čase vyhlásenej pandémie chrípky
c) Vecným prostriedkom je hnuteľná vec, ktorá môže byť použitá na plnenie úloh
a opatrení prípravy Slovenskej republiky na pandémiu chrípky.
d) Povinnosť poskytnúť vecné prostriedky v čase štátom vyhlásenej krízovej situácii
„Núdzový stav“ na plnenie úloh a opatrení spojených s opatreniami Slovenskej
republiky na pandémiu chrípky rieši osobitný predpis27). Táto povinnosť sa vzťahuje na
právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a fyzické osoby, ktoré majú
k vecným prostriedkom vlastnícke právo, právo správy, sú ich oprávnenými držiteľmi
alebo k nim majú iné obdobné užívacie právo. Vecné prostriedky, ktoré boli
rozhodnutím príslušného obvodného úradu určené na plnenie opatrení Slovenskej
republiky na pandémiu chrípky, nemožno postihnúť exekúciou ani výkonom
rozhodnutia.
e) Povinnosť poskytnúť vecné prostriedky v čase štátom vyhlásenej krízovej situácii
„Núdzový stav“ podľa tohto zákona nemožno uložiť
- ozbrojeným silám Slovenskej republiky,
- ozbrojeným bezpečnostným zborom,
- Hasičskému a záchrannému zboru,
- Ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy a ďalším orgánom
štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou,
- Obciam a vyšším územným celkom,
- Právnickej osobe, ktorá plní úlohy hospodárskej mobilizácie,
- Národnej banke Slovenska,
- Fyzickým osobám so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažkým zdravotným
postihnutím,
- Fyzickým osobám, ak by ich poskytnutím bola ohrozená ich výživa alebo ak by
bolo ohrozené plnenie ich vyživovacej povinnosti.
Vrátenie poskytnutých vecných prostriedkov
Poskytnuté vecné prostriedky sa bezprostredne po zániku dôvodov, pre ktoré boli poskytnuté,
vrátia oprávnenej osobe. O vrátení vecných prostriedkov rozhoduje obvodný úrad, ktorý
o povinnosti ich poskytnúť rozhodol.
Náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva za poskytnutie
vecného prostriedku a splnenie pracovnej povinnosti
a) Za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva, za poskytnutie vecného
prostriedku, za splnenie pracovnej povinnosti a za splnenie úloh prípravy Slovenskej
republiky na pandémiu patrí právnickej osobe, fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie a fyzickej osobe peňažná náhrada. Peňažnú náhradu je povinný poskytnúť
obvodný úrad, ktorý o obmedzení práva alebo uložení povinnosti rozhodol. Peňažná
náhrada je splatná do šiestich mesiacov od skončenia krízovej situácie „Núdzový stav“.
b) Ak dôjde k nútenému obmedzeniu výkonu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,
poskytne sa jej vlastníkovi náhrada vo výške zodpovedajúcej miere obmedzenia jeho
práv.
27)

Čl. 5 ods. 3 úst. Zákon č. 227/2002 Z. z.
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c) Za splnenú pracovnú povinnosť, ak nemožno určiť náhradu dohodou, ustanoví sa
náhrada vo výške, ktorá zodpovedá obvyklej odmene za rovnakú alebo porovnateľnú
prácu.
Náhrada škôd
a) Štát zodpovedá za škodu spôsobenú právnickým osobám, fyzickým osobám
oprávneným na podnikanie a fyzickým osobám, ktorá vznikla pri plnení úloh podľa
tohto zákona. Tejto zodpovednosti sa štát môže zbaviť len vtedy, ak preukáže, že si
poškodený spôsobil škodu sám.
b) Náhradu škody podľa písmena a) poskytuje štát v peniazoch prostredníctvom
príslušného obvodného úradu, ktorý o obmedzení práva alebo uložení povinnosti
rozhodol.
c) Nárok na náhradu škody s uvedením dôvodov si uplatňuje poškodený na príslušnom
obvodnom úrade do šiestich mesiacov od skončenia krízovej situácie „Núdzový stav“.
Správne delikty
Príslušný obvodný úrad uloží pokutu do výšky 17 000 € právnickej osobe alebo fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá:
a) nesplní úlohy spojené s prípravou Slovenskej republiky na pandémiu chrípky podľa
vydaného rozhodnutia príslušným obvodným,
b) nespracuje pandemický plán, ktorý má nadväzovať na Plán opatrení pre prípad
pandémie chrípky v Slovenskej republike,
c) neumožní Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky vykonať kontrolu
pripravenosti na plnenie úloh a opatrení Slovenskej republiky v príprave na pandémiu
chrípky,
d) nesplní vládou Slovenskej republiky vyhlásené opatrenia na elimináciu negatívnych
dopadov na obyvateľstvo a hospodárstvo Slovenskej republiky v čase vyhlásenej
pandémie chrípky
e) neposkytne v čase núdzového stavu ubytovanie zdravotníckym pracovníkom,
príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných
zborov, Hasičského záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy a opatrenia
v súlade s Plánom opatrení pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike.
Navrhované pokuty
a) Pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uloží
príslušný obvodný úrad do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení alebo nesplnení
povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu alebo
nesplneniu tejto povinnosti došlo.
b) Príslušný obvodný úrad môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne
uložiť, aby vykonal opatrenia na nápravu protiprávneho stavu, za ktorého pôsobenie
mu bola pokuta uložená. Na vykonanie týchto opatrení mu zároveň určí primeranú
lehotu. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môže mu príslušný
obvodný úrad uložiť pokutu až do výšky 34 000 €.
c) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým
bola uložená.
d) Výnosy z pokút uložených za správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu.
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e) Na prejednávanie správnych deliktov podľa tohto zákona v prvom stupni je príslušný
obvodný úrad podľa sídla právnickej osoby alebo miesta trvalého pobytu fyzickej
osoby oprávnenej na podnikanie.
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Príloha číslo 1
ĎALŠIE TERMÍNY
Aerosól – zmes častíc pevnej alebo kvapalnej látky v plynnej látke.
Antibiotikum - liek, používaný na liečbu bakteriálnych infekcií.
Antivirotikum – liek, používaný na liečbu vírusových infekcií.
Epidémia – nahromadenie ochorení vyvolaných v pomerne krátkom čase na ohraničenom
mieste tým istým pôvodcom nákazy. Pomerne krátky čas sú zvyčajne dva priemerné
inkubačné časy.
Diagnóza – stanovenie ochorenia.
Imunita – odolnosť, obranyschopnosť organizmu.
Imunizácia – je spôsob navodenia špecifickej ochrany proti niektorým mikrobiálnym
vyvolávateľom prenosných a nebezpečných ochorení.
Incidencia – frekvencia, s akou sa v populácii objavujú nové ochorenia.
Infekcia - proces, v ktorom mikroorganizmus vstupuje do hostiteľského organizmu,
pomnožuje sa v ňom a kolonizuje ho.
Inkubačný čas - časový interval medzi vniknutím mikroorganizmov do makroorganizmu
a objavením sa prvých príznakov ochorenia.
Izolácia – zabránenie prenosu vysokokontagióznych alebo vysokovirulentných infekcií, ktoré
sa môžu šíriť vzduchom aj kontaktom.
Kontakt – osoba alebo zviera, ktoré boli v takom vzťahu k infikovanej osobe alebo ku
zvieraťu alebo ku kontaminovanému prostrediu, v ktorom mali príležitosť získať infekciu.
Nosič – osoba alebo zviera, v organizme ktorého je prechovávaný špecifický infekčný agens
za neprítomnosti poznateľného klinického ochorenia, pričom tento organizmus je
potenciálnym prameňom pôvodcu nákazy.
Obdobie nákazlivosti – časový interval, počas ktorého možno infekčný agens preniesť
priamo alebo nepriamo z infikovanej osoby na inú osobu, z infikovaného zvieraťa na človeka
alebo z infikovanej osoby na zviera.
Očkovanie (vakcinácia) – aplikácia očkovacích látok (vakcín) s cieľom navodiť aktívnu
špecifickú imunitu.
Ohnisko nákazy – lokalita, v ktorej prebieha proces šírenia nákazy.
Pandémia – rozsiahla epidémia z neurčitým časovým ohraničením a prakticky bez
ohraničenia v mieste, pričom býva postihnuté veľké množstvo ľudí na rozsiahlom území.
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Populácia – všetci obyvatelia danej krajiny alebo oblasti posudzovaný ako celok.
Prenosné ochorenie – je ochorenie vyvolané špecifickým agensom alebo jeho toxickými
produktmi, ku ktorému dochádza v dôsledku uskutočnenia prenosu príslušného agensu alebo
jeho produktov z infikovanej osoby, zvieraťa alebo rezervoára.
Prognóza – predpoklad ďalšieho vývoja situácie alebo stavu.
Protiepidemické opatrenia – cielené opatrenia na predchádzanie vzniku alebo potlačenie už
vzniknutých nákaz.
SARI (Severe Acute Respiratory Infection) - osoba s náhlym zvýšením teploty nad 38 °C a
kašľom alebo bolesťou hrdla s absenciou inej diagnózy a dýchavičnosťou alebo problémami s
dýchaním, ktorej klinický stav si vyžaduje hospitalizáciu.
Sporadický výskyt ochorenia – jednotlivé prípady ochorenia, ktoré sa vyskytujú roztrúsene
alebo ojedinele v čase i mieste a medzi jednotlivými prípadmi ochorenia nie je známa
epidemiologická súvislosť.
Surveillance – komplexné a sústavné získavanie všetkých dostupných informácií o procese
šírenia nákazy a sledovanie všetkých podmienok a faktorov, ktoré tento proces ovplyvňujú.
Vakcína – imunobiologický prípravok používaný na aktívnu imunizáciu zavedením živých
modifikovaných, atenuovaných alebo usmrtených infekčných mikroorganizmov alebo ich
toxínov do organizmu.
Vekovošpecifická chorobnosť – pomerné číslo, ktoré sa týka špecifickej vekovej skupiny.
Čitateľ i menovateľ sa týkajú rovnakej skupiny.
Virulencia – stupeň patogénnosti. Schopnosť mikroorganizmu vyvolať v danom hostiteľovi
ochorenie. Číselne sa vyjadruje ako podiel počtu prípadov manifestnej infekcie a celkového
počtu infikovaných osôb stanovený na základe imunoexperimentu.
Zoonózy – infekcia alebo infekčná choroba prenosná za prirodzených podmienok zo zvierat
na človeka.
Zvýšený zdravotný dozor – sledovanie zdravotného stavu a vyšetrovanie osôb podozrivých
z nákazy vrátane dočasného zákazu výkonu epidemiologicky rizikového zamestnania.
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Príloha číslo 2
ZOZNAM SKRATIEK
ADOS
ARO
BRK
BR SR
CDC
ECDC
EÚ
EK
EPIS
HM
CHPO
IHR
KŠ
LSPP
MH SR
MO SR
MZ SR
NRC
OAIM
OLV
OS
SOKRZK
OOPP
PCR
PKV SR
PLDD
PS M
PS MDVRR SR
RVPS
RÚVZ
SHMMZ
S ÚKŠ SR
SARI
SR
TESSy
ÚKŠ SR
ÚVZ SR
VÚC
WHO
ZZ

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
akútne respiračné ochorenia
bezpečnostná rada kraja
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky
Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
Európska únia
Európska komisia
Epidemiologický informačný systém
hospodárska mobilizácia
chrípka a chrípke podobné ochorenia
Medzinárodné zdravotné predpisy
krízový štáb
lekárska služba prvej pomoci
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Národné referenčné centrum
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
Oddelenie lekárskej virológie
Ozbrojené sily
samostatný odbor krízového riadenia zdravotníctva kraja
osobné ochranné pracovné pomôcky
polymerázová reťazová reakcia
Pandemická komisia vlády Slovenskej republiky
praktický lekár pre deti a dorast
pandemické stredisko ministra
pandemické stredisko MDVRR SR
regionálna veterinárna a potravinová správa
regionálny úrad verejného zdravotníctva
subjekt hospodárskej mobilizácie ministerstva zdravotníctva
sekretariát Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky
ťažké akútne respiračné ochorenie s pneumóniou
Slovenská republika
európsky systém surveillance
Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
vyšší územný celok
Svetová zdravotnícka organizácia
zdravotnícke zariadenie
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Príloha číslo 3
Systém hlásenia chrípky
PRAKTICKÍ LEKÁRI PRE DETI
A DOSPELÝCH V REGIÓNOCH
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príloha č.8 zákona č. 355/2007 Z. z.

REGIONÁLNE ÚRADY
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
(všetky)

do štvrtka

sumarizácia za kraj
REGIONÁLNE ÚRADY
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
(v sídle kraja)

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

piatok

MZ SR

TESSy
Klinické, epidemiologické a laboratórne
údaje v priebehu chrípkovej sezóny 1x
týždenne vždy v pondelok

Hlásenie zasielajú ošetrujúci lekári na tlačive týždenne, v priebehu celého roka na
územne príslušný RÚVZ. Hlásia sa nové prípady, ktoré sa zaznamenali v období od piatku do
štvrtka. Hlásenie sa označí kalendárnym týždňom, v ktorom je zber ukončený a posiela sa tak,
aby bolo na územne príslušnom RÚVZ najneskôr v piatok do 8,00 hod. Epidémia sa hlási
bezodkladne. Príslušný orgán verejného zdravotníctva môže v prípade potreby nariadiť denné
hlásenie. Hlásenie z RÚVZ sa elektronicky posiela tak, aby bolo na RÚVZ v sídle kraja
v piatok do 9,00 hod. Hlásenie RÚVZ na krajskej úrovni sa posiela tak, aby bolo na ÚVZ SR
v Bratislave v piatok do 10,00 hod., kde následne spracujú údaje na celoslovenskej úrovni. Na
posúdenie vývoja chorobnosti sa využívajú aj údaje o počte ošetrených na LSPP o počte
chýbajúcich žiakov na školách a pracoviskách a o zvýšenej spotrebe liekov proti chrípke.
Chorobnosť sa sleduje v piatich vekových skupinách: 0-5 rokov, 6-14 rokov, 15-19 rokov, 2059 rokov, 60 a viac rokov. Chorobnosť na ARO a CHPO v EPIS sa počíta z počtu osôb, ktoré
sú v starostlivosti hlásiaceho lekára. Ako komplikácie sa sledujú pneumónia, otitída
a sinusitída. Systém EPIS dovoľuje integráciu epidemiologických a laboratórnych údajov.
Rozsah opatrení závisí od charakteru epidémie. Hlásené údaje sa priebežne analyzujú na
RÚVZ v SR.
NRC pre chrípku ÚVZ SR poskytuje informácie MZ SR, všetkým RÚVZ s krajskou
pôsobnosťou, MO SR, Vojenskému ústavu hygieny a epidemiológie Bratislava, Útvaru
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vedúceho hygienika rezortu, MV SR, odborným organizáciám, medzinárodným inštitúciám
v rámci medzinárodného programu surveillance chrípky a masmédiám.
RÚVZ v sídle kraja poskytujú informácie obvodnému úradu, RÚVZ v príslušnom
kraji, riaditeľom nemocníc s krajskou pôsobnosťou, riaditeľom hospodársky a spoločensky
významných závodov a masmédiám.
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Príloha číslo 4
Schéma laboratórnej diagnostiky vírusov chrípky
PACIENT

prítomné príznaky splňujúce
definíciu WHO pre chrípku:
- náhly začiatok ochorenia
- s teplotou ≥ 38 ºC,
- kašeľ a/alebo bolesť hrdla.

plus jedna
z nasledujúcich
skutočností:

Odber vzorky na virologické vyšetrenie
Nazofaryngeálny výter/aspiráty*

ambulantný pacient

hospitalizovaný
pacient

- kontakt s mŕtvou alebo podozrivou
hydinou v časovom horizonte 7 dní pred
prejavením príznakov
- kontakt s pacientom s pneumóniou v
časovom horizonte 10 dní pred prejavením
príznakov
- pobyt na miestach s uhynutou alebo
podozrivou hydinou v časovom horizonte
14 dní pred prejavením príznakov

* návod na odbery, odberové médiá, sprievodné listy sú
k dispozícii v laboratóriu NRC a laboratóriách
regionálnych úradov verejného zdravotníctva so sídlami
v Banskej Bystrici a Košiciach

kvalitný odber
kvalitný transport
nahlásenie do laboratória

rýchla detekcia
prítomnosť vírusu chrípky vo výtere
rozlíšenie typu A/B (výsledok 20-30 min.)
(je možné urobiť v ambulancii aj pri
lôžku pacienta)

výsledok
pozitívny aj negatívny
v laboratóriu sa výter použije na ďalšie testovanie
1.RT-PCR s primermi na detekciu vírusového genómu H1,H3, H5, H7, N1,N2 (1-2 dni).
2.izolačný pokus vírusu na bunkových kultúrach, resp. kuracích embryách (2-6 dní)
s výsledkom detekcie prítomnosti vírusu chrípky s hemaglutinínovými antigénmi: H1,H3,
H5, H7.
Izolované a pomnožené vírusy, resp. inak podozrivé materiály je možné zaslať do WHO
Collaborating Centre for Reference and Research on Influenza, NIMR, London alebo do
WHO Collaborating Center for the Surveillance, Epidemiology and Control of Influenza,
CDC Atlanta, GA, USA.
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Príloha číslo 5
Organizácia riadenia reakcií na progresiu pandémie chrípky na úrovni štátu

VLÁDA SR

BR SR

PKV SR

ÚKŠ SR

KBR SR

OS PKV

S ÚKŠ SR

PS M

PS ObÚ
v sídle
kraja

WHO

Ministerstvá

EWRS

ObÚ
v sídle kraja
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Príloha číslo 6
Organizácia riadenia reakcií na progresiu pandémie chrípky na úrovni obvodného úradu
v sídle kraja a VÚC

ObÚ

BRK

VÚC

KŠ ObÚ

PS ObÚ

ZZ VÚC
RÚVZ

PLDD

SOKRZK

SHMMZ
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Príloha číslo 7
Fázy vývoja pandémie chrípky
1

FÁZY
Žiadny zvierací chrípkový vírus nevyvolal infekciu
u ľudí.
U ľudí nebol detekovaný nový subtyp vírusu chrípky.
Hlavný cieľ: posilnenie pripravenosti na pandémiu
chrípky na všetkých úrovniach (globálnej, národnej aj
regionálnej).

MEDZIPANDEMICKÉ
OBDOBIE

2

Chrípkový vírus cirkulujúci u domácich alebo divoko
žijúcich zvierat spôsobil infekciu u ľudí a je považovaný
za potenciálnu pandemickú hrozbu.
Hlavný cieľ: posilnenie pripravenosti na pandémiu
chrípky na všetkých úrovniach (globálnej, národnej aj
regionálnej).

3

Sporadické prípady alebo malé epidémie ochorení u ľudí
novým subtypom zvieracieho chrípkového vírusu alebo
reasortantu ľudského a zvieracieho chrípkového vírusu.
Nie je zaznamenaný interhumánny prenos.
Hlavný cieľ: posilnenie pripravenosti na pandémiu
chrípky na všetkých úrovniach (globálnej, národnej aj
regionálnej) a včasná identifikácia nového agens a
oznamovanie a reakcia na ďalšie prípady ochorenia.

OBDOBIE HROZBY
PANDÉMIE

4

5
PANDEMICKÉ
OBDOBIE

Malý počet prípadov s limitovaným interhunánnym
prenosom, šírenie je vysoko lokalizované.
Hlavný cieľ: lokalizácia ohnísk nového vírusu za
účelom zabránenia ďalšieho šírenia vírusu mimo
ohnísk nákazy, tak aby sa získal čas na vykonanie
príslušných protiepidemických opatrení, vrátane
výroby vakcíny.
Vírus spôsobil epidémie na úrovni komunít v dvoch alebo
viacerých krajinách jedného WHO regiónu. Objavujú sa
väčšie ohniská infekcie, ale šírenie infekcie z človek na
človeka je lokalizované.
Veľké riziko vzniku pandémie.
Hlavný cieľ: vyvinutie maximálneho úsilia s cieľom
obmedzenia alebo oneskorenia šírenia nákazy, tak aby
sa získal čas na vykonanie príslušných
protiepidemických opatrení, vrátane výroby vakcíny.
Dochádza k presmerovaniu úloh z oblasti
pripravenosti k odpovedi na globálnej úrovni tak, aby
26

6

OBDOBIE
POST- PEAK

MOŽNÁ NOVÁ VLNA
POSTPANDEMICKÉ
OBDOBIE

bol čo najviac redukovaný dopad pandémie na
spoločnosť.
Vírus spôsobil epidémie na úrovni komunít v dvoch alebo
viacerých krajinách jedného WHO regiónu a aspoň
v jednej krajine iného WHO regiónu.
Zvýšené a trvalé šírenie ochorenia v celej populácii.
Hlavný cieľ: redukovať dopad pandémie na
spoločnosť.
Výskyt pandemickej chrípky sa vo väčšine krajín dostal
za vrchol.
Hlavný cieľ: koncentrovať aktivity na zdravotný
a sociálny dopad pandémie a prípravu na prípadnú
ďalšiu vlnu pandémie.
Výskyt pandemickej chrípky vo väčšine krajín sa znova
dostal na vrchol.
Výskyt pandemickej chrípky sa vo väčšine krajín dostal
na úroveň výskytu sezónnej chrípky.
Hlavný cieľ: koncentrovať aktivity na dlhodobý
zdravotný a sociálny dopad pandémie a na obnovenie
normálneho fungovania zdravotného a sociálneho
systému.
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Príloha číslo 8
Skupiny obyvateľstva určené na prioritné očkovanie, podávanie virostatík
proti pandemickému vírusu chrípky
Profesionálna expozícia zdravotnícki pracovníci

Zachovanie chodu hospodárstva
a verejného života

Osoby s vysokým rizikom
komplikácií alebo úmrtí

Osoby, ktoré môžu byť
potenciálnym prameňom nákazy

Zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, najmä:
a) praktický lekár pre dospelých,
b) lekár deti a dorast
c) zdravotná sestra v ambulancii praktických lekárov pre
dospelých,
d) zdravotná sestra v ambulancii deti a dorast.
e) personál geriatrických oddelení
Zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti
a) najmä personál:
1.infekčné oddelenie,
2.interné oddelenie,
3.pľúcne oddelenie,
4.OAIM.
b) záchranná služba,
c) dopravy pacientov.
Orgány na ochranu zdravia,
najmä zamestnanci zabezpečujúcich činnosti v ohnisku
nákazy
Riadiaci pracovníci
Kľúčové hospodárske odvetvia
Polícia a armáda
a) polícia
b) armáda
c) zbor väzenskej a justičnej stráže
Pracovníci v doprave
Pracovníci v školstve
Imunokompromitované osoby najmä
a) s imunosupresívnou liečbou,
b) onkologickým ochorením,
c) s HIV/AIDS,
d) pacienti pred a po transplantácii,
e) po splenektómii,
f) chronickým ochorením dýchacích ciest,
g) s ochorením srdcovo-cievneho aparátu,
h) s metabolickými ochoreniami,
i) s renálnymi poruchami.
Osoby
a) v liečebniach pre dlhodobo chorých,
b) geriatrických centrách,
c) iných zariadeniach sociálnej starostlivosti.
Osoby 60 ročné a staršie
Tehotné ženy
Personál zariadení sociálnych služieb28)
a) domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa

28)

Zákon č. 674/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov.
28

poskytuje starostlivosť denne,
b) domov dôchodcov,
c) zariadenie chráneného bývania,
d) zariadenie opatrovateľskej služby,
e) organizovanie spoločného stravovania,
f) prepravná služba,
Najmä personál zariadení:
a) liečební pre dlhodobo chorých,
b) ADOS
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Príloha číslo 9
Laboratóriá vykonávajúce diagnostiku vírusu chrípky u ľudí
KRAJ
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky

NÁZOV
NRC pre chrípku

SÍDLO
ÚVZ SR

ADRESA
Trnavská
cesta 52
826 45
Bratislava

KONTAKT
tel.:
02/49284275,

tel.: 048 4367
277

02/49284278

Žilinský
OLV
Banskobystrický

RÚVZ so
sídlom v
Banskej
Bystrici

Cesta k
nemocnici
25
975 56
Banská
Bystrica

Košický
Prešovský

RÚVZ VZ SR
so sídlom v
Košiciach

Senný trh 4
tel.:
040
01 055/6227567
Košice

OLM
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Príloha číslo 10
Regionálne veterinárne a potravinové správy
Adresa

Kontakt

RVPS Bratislava - mesto,
Polianky 8, 841 01 Bratislava 42
RVPS Senec,
Svätoplukova 50, 903 01 Senec,
RVPS Dunajská Streda,
Obchodná 789/3, 929 01 Dunajská Streda
RVPS Galanta,
Hodská 353/19, 924 25 Galanta
RVPS Trnava,
Zavarská 11, 918 21 Trnava 1
RVPS Senica,
Čáčovská 305, 905 01 Senica nad Myjavou
RVPS Komárno,
Štúrova 5, 945 01 Komárno
RVPS Nové Zámky,
Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky
RVPS Levice,
M.R. Štefánika 24, 934 03 Levice
RVPS Nitra,
Akademická 1, 949 80 Nitra 1
RVPS Topoľčany,
ul. Dr. P. Adámiho 17, 955 01 Topoľčany
RVPS Šaľa,
Školská 5, 927 00 Šaľa
RVPS Nové mesto n/Váhom,
Tajovského 235/7, 915 01 Nové Mesto n/Váhom
RVPS Trenčín,
Súdna 22, 911 01 Trenčín
RVPS Prievidza,
Mariánska 6, 971 01 Prievidza
RVPS Púchov
Moravská 1343/29, 020 01 Púchov
RVPS Žiar nad Hronom
ul. SNP 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom
RVPS Zvolen,
Nám. SNP 50, 960 01 Zvolen
RVPS Veľký Krtíš,
Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš
RVPS Lučenec,
Mierova 2, 984 01 Lučenec
RVPS Rimavská Sobota,
Kirijevská 22, 979 01 Rimavská Sobota
RVPS Banská Bystrica,
Rudlovská cesta 6, 975 90 Banská Bystrica 1
RVPS Martin,

Tel.: 02 64461209
rvsbao@svssr.sk
Tel.: 02 45926213
rvssco@svssr.sk
Tel.: 031 5524870
rvsdso@svssr.sk
Tel.: 031 7807109
rvsgao@svssr.sk
Tel.: 033 5501447
rvstto@svssr.sk
Tel.: 034 6512881
rvsseo@svssr.sk
Tel.: 035 7731235
rvskno@svssr.sk
Tel.: 035 6428311
rvsnzo@svssr.sk
Tel.: 036 6312352
rvslvo@svssr.sk
Tel.: 037 6536202
rvsnro@svssr.sk
Tel.: 038 5326068
rvstoo@svssr.sk
Tel.: 031 7702170
rvssao@svssr.sk
Tel.: 032 7712546
rvsnmo@svssr.sk
Tel.: 032 6522123
rvstno@svssr.sk
Tel.: 046 5423009
rvspdo@svssr.sk
Tel.: 042 4641315
rvspuo@svssr.sk
Tel.: 045 6732737
rvszho@svssr.sk
Tel.: 045 5203999
rvszvo@svssr.sk
Tel.: 047 4830741
rvsvko@svssr.sk
Tel.: 047 4322431
rvslco@svssr.sk
Tel.: 047 5631410
rvsrso@svssr.sk
Tel.: 048 4125602
rvsbbo@svssr.sk
Tel.: 043 4221481
31

Záturčianska 1, 036 80 Martin
RVPS Liptovský Mikuláš,
Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
RVPS Žilina,
Jedľová 44, 010 04 Žilina 4
RVPS Čadca,
Horná 2483, pošt. pr. 45, 022 01 Čadca
RVPS Dolný Kubín,
Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
RVPS Rožňava,
Južná 43, 048 01 Rožňava
RVPS Spišská Nová Ves,
Duklianska 46, 052 01 Spišská Nová Ves
RVPS Košice – mesto,
Hlinkova 1/c, 040 01 Košice - mesto
RVPS Košice – okolie,
Kukučínova 24, 040 01 Košice - okolie
RVPS Trebišov,
Bottova 2, 075 01 Trebišov
RVPS Michalovce,
Sama Chalúpku 2, 207 01 Michalovce
RVPS Poprad
Partizánska 83, 058 01 Poprad
RVPS Stará Ľubovňa
Levočská 4/338, 064 01 Stará Ľubovňa
RVPS Prešov,
Levočská 112, 080 01 Prešov 1
RVPS Vranov nad Topľou,
Kalinčiakova 879, 093 01 Vranov nad Topľou
RVPS Bardejov,
Stöcklova 34, 085 01 Bardejov
RVPS Svidník,
ul. MUDr. Pribulu 2, 089 01 Svidník
RVPS Humenné,
Gaštanová 3, 066 01 Humenné

rvsmto@svssr.sk
Tel.: 044 5523814
rvslmo@svssr.sk
Tel.: 041 7631235
rvszao@svssr.sk
Tel.: 041 4322277
rvscao@svssr.sk
Tel.: 043 5864935
rvsdko@svssr.sk
Tel.: 058 7323182
rvsrvo@svssr.sk
Tel.: 053 4813202
rvssno@svssr.sk
Tel.: 055 6325623
rvskeo@svssr.sk
Tel.: 055 6223507
rvskso@svssr.sk
Tel.: 056 6722748
rvstvo@svssr.sk
Tel.: 056 6425034
rvsmio@svssr.sk
Tel.: 052 7723085
rvsppo@svssr.sk
Tel.: 052 4321182
rvsslo@svssr.sk
Tel.: 051 7711126
rvspvo@svssr.sk
Tel.: 057 4423064
rvsvto@svssr.sk
Tel.: 054 4722115
rvsbjo@svssr.sk
Tel.: 054 7522987
rvssko@svssr.sk
Tel.: 057 7752963
rvsheo@svssr.sk
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Príloha číslo 11
Kontakty na RÚVZ v SR
Regionálny hygienik

Epidemiológ

Adresa
mobil

e-mail

mobil

e-mail

fax

RÚVZ so sídlom v Banskej
Bystrici,
Cesta k nemocnici 1, 975 56
Banská Bystrica

0907 825 606

cyril.klement@vzbb.sk

0918
129 627

maria.avdicova@vzbb.sk

048/43677
01

RÚVZ so sídlom v Bardejove,
Kuzmányho 18, 085 01 Bardejov

0903 635 716

bj.zbynovska@uvzsr.sk

0917 121
946

bj.skalova@uvzsr.sk

054/48807
30

RÚVZ hl. m. Bratislava so sídlom
v Bratislave, Ružinovská 8, 820
09 Bratislava

0917 598 142

ba.fitz@uvzsr.sk

0917 235
458

ba.truska@uvzsr.sk

02/4333
8288

RÚVZ so sídlom v Čadci,
Palárikova 1156, 022 01 Čadca

0907 621 649

ca.matlakova@uvzsr.sk

0905 354
834

ca.hubocan@uvzsr.sk

041/43026
23

RÚVZ so sídlom v Dolnom
Kubíne,
Nemocničná 12,
026 01 Dolný Kubín

0905 239 076

dk.kereskeni@uvzsr.sk

0908 460
521

dk.ranostajova@uvzsr.sk

043/5884
874

RÚVZ so sídlom v Dunajskej
Strede,
Veľkoblahovská
1067/30, 929 01 Dunajská Streda

0903 409 382

ds.rh@uvzsr.sk

0905 863
861

ds.epidemiologia@uvzsr.
sk

031/59112
60

RÚVZ so sídlom v Galante,
Hodská 2352/62, 924 81 Galanta

0904 346 064

ga.sulekova@uvzsr.sk

0904 346
064

ga.sulekova@uvzsr.sk

031/78023
38

RÚVZ so sídlom v Humennom,
Ul. 26. novembra 2/1507, 066 18
Humenné

0915 922 712

hn.sovsakova@uvzsr.sk

0915 922
712

hn.sovsakova@uvzsr.sk

057/ 775
27 94

RÚVZ so sídlom v Komárne,
Mederčská ul. č. 39, 945 75
Komárno

0907 755
853, 0911
173 356

riaditelruvzkn@uvzsr.sk

0911 305
651

epidakn@uvzsr.sk

035/70039
0

RÚVZ so sídlom v Košiciach,
Ipeľská č.1, 040 11 Košice

0918 389 840

ke.strmenska@uvzsr.sk

0918 389
842

ke.seligova@uvzsr.sk

055/78601
47

RÚVZ so sídlom v Leviciach,
Komenského 4, 934 38 Levice

0910 901 129

lv.riaditel@uvzsr.sk

0903 479
481

lv.cziganyiova@uvzsr.sk

036/63085
92

RÚVZ so sídlom v Liptovskom
Mikuláši,
Štúrova 36, 031
80 Liptovský Mikuláš

0903 540 635

lm.riaditel@uvzsr.sk

0949 340
721

lm.oe@uvzsr.sk

044/55234
55

RÚVZ so sídlom v Lučenci,
Petőfiho 1, 984 38 Lučenec

0905 536 551

lc.lehotayova@uvzsr.sk

0918 601
924

lc.fanciova@uvzsr.sk

047/43225
67

RÚVZ so sídlom v Martine,
Kuzmányho 27, 036 80 Martin

0903 514 787

mt.riaditel@uvzsr.sk

0908 233
206

hudeckova@jfmed.uniba.
sk

043/41348
63

RÚVZ so sídlom
v Michalovciach,
S. Chalupku 5, 071 01
Michalovce

0905 348 712

mi.staskova@uvzsr.sk

0905 348
712

mi.staskova@uvzsr.sk

056/68806
36

RÚVZ so sídlom v Nitre,
Štefánikova 58, 949 63 Nitra

0911 630 162

nr.tinakova@uvzsr.sk

0911 630
162

nr.tinakova@uvzsr.sk

037/65604
57

RÚVZ so sídlom v Nových
Zámkoch,
Slovenská ul.
13, 940 30 Nové Zámky

0903 476
762, 0905
345 740

ruvznz@uvzsr.sk

0903 464
532

nz.benko@uvzsr.sk

035/64009
96

RÚVZ so sídlom v Poprade,
Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad

0903 253 033

pp.riaditel@uvzsr.sk

0911 635
260

pp.pompova@uvzsr.sk

052/77644
46
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RÚVZ so sídlom v Považskej
Bystrici,
Sloven.
partizánov 1130/50, 017 01
Považská Bystrica

0911 236 209

pb.reg.hygienik@uvzsr.sk

0911 727
928

pb.mutalova@uvzsr.sk

042/43216
68

RÚVZ so sídlom v Prešove,
Hollého 5, 080 01 Prešov

0911 545 937

po.riaditel@uvzsr.sk

0917 545
936

po.lalova@uvzsr.sk

051/77338
06

RÚVZ so sídlom v Prievidzi,
Nemocničná 8, 972 01 Bojnice

0907 462 088

pd.voe@uvzsr.sk

0907
462 088

pd.voe@uvzsr.sk

046/51920
12

0910 904
604, 0905
220 103

rs.hygienik@uvzsr.sk

0910 904
604, 0905
220 103

rs.hygienik@uvzsr.sk

047/58111
01

RÚVZ so sídlom v Rožňave,
Špitálska 3, 048 01 Rožňava

0918 222 887

rv.chromcikova@uvzsr.sk

0908 113
957

rv.donovalova@uvzsr.sk

058/78813
58

RÚVZ so sídlom v Senici,
Kolónia 557, 905 01 Senica

0907 169 314

se.regionalnyhygienik@uvzsr.sk

0903 029
908

se.dederova@uvzsr.sk

034/65159
01

0911 639 010

sn.riaditel@uvzsr.sk

0911
639 010

sn.riaditel@uvzsr.sk

053/44258
26

0911 715 571

sl.hudakova@uvzsr.sk

0902 197
145

sl.kolcunova@uvzsr.sk

052/43241
70

RÚVZ so sídlom vo Svidníku,
Ul. Sovietskych hrdinov 456/79,
089 01 Svidník

0903 614 376

sk.hrebenakova@uvzsr.sk

0911 614
378

sk.senajova@uvzsr.sk

054/75228
60

RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch,
Stummerova 1856, 955 01
Topoľčany

0948 118 005

to.riaditel@uvzsr.sk

0948
118 005

to.riaditel@uvzsr.sk

038/53255
19

RÚVZ so sídlom v Trebišove,
Jilemnického 3370/2, 075 01
Trebišov

0905 647 633

tv.sladek@uvzsr.sk

0918 680
305

tv.tintova@uvzsr.sk

056/67264
74

RÚVZ so sídlom v Trenčíne,
Nemocničná 4, 911 01 Trenčín

0911 763 205

tn.riaditel@uvzsr.sk

0911 989
821

tn.litvova@uvzsr.sk

032/65219
97

RÚVZ so sídlom v Trnave,
Limbova 6, 917 09 Trnava

0905 353 822

kollaroval@ruvztt.sk

0905 903
053

ondicova@ruvztt.sk

033/53480
53

RÚVZ so sídlom v Veľkom
Krtíši,
Banícka 5,
990 01 Veľký Krtíš

0917 746 327

vk.durisova@uvzsr.sk

0917 746
327

vk.durisova@uvzsr.sk

047/4831
169

vt.riaditel@uvzsr.sk

0911
393 279

vt.riaditel@uvzsr.sk

057/ 44 62
274

RÚVZ so sídlom v Rimavskej
Sobote,
Sama Tomášika
14, 979 01 Rimavská Sobota

RÚVZ so sídlom v Spišskej
Novej Vsi,
A.
Mickiewicza 6, 052 20 Spišská
Nová Ves
RÚVZ so sídlom v Starej
Ľubovni,
Obrancov
mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa

RÚVZ so sídlom vo Vranove nad
Topľou,
Pribinova č. 95, 093
0911 393 279
17 Vranov nad Topľou
RÚVZ so sídlom vo Zvolene,
Nádvorná 336/12, 960 01 Zvolen

0905 475 854

zv.ruvz@uvzsr.sk

0910 676
475

zv.ruvz@uvzsr.sk

045/53228
08

RÚVZ so sídlom v Žiari nad
Hronom,
Sládkovičova
484/9, 965 01 Žiar nad Hronom

0903 507 068

zh.ruvz@uvzsr.sk

0914 320
310

zh.striezova@uvzsr.sk

045/67234
50

RÚVZ so sídlom v Žiline,
V. Spanyola 27, 011 71 Žilina

0905 342 812

za.riaditel@uvzsr.sk

0911 600
203

za.epi@uvzsr.sk

041/72354
65
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Príloha číslo 12
VÚC
Bratislavský samosprávny kraj
adresa: Sabinovská 16, P. O. Box 106
820 05 Bratislava
telefón: 02/48 26 41 51
fax: 02/48 26 43 97
email: predseda@region-bsk.sk
www: http://www.region-bsk.sk
Trenčiansky samosprávny kraj
adresa: K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
telefón: 032/6555 811
fax: 032/6555 909
email: info@tsk.sk
www: http://www.tsk.sk
Žilinský samosprávny kraj
adresa: Ul. Komenského 48
011 09 Žilina
telefón: 041/5032 111
fax: 041/5032 702
email: predseda@zask.sk
www: http://www.zask.sk
Prešovský samosprávny kraj
adresa: Námestie mieru 2
080 01 Prešov
telefón: 051/7081 111
fax: 051/7081 170
email: info@vucpo.sk
www: http://www.po-kraj.sk

Trnavský samosprávny kraj
adresa: Starohájska 10, P. O. Box 128
917 01 Trnava
telefón: 033/5559 111
fax: 033/5559 115
email: urad.vuc@trnava-vuc.sk
www: http://www.trnava-vuc.sk
Nitriansky samosprávny kraj
adresa: Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra
telefón: 037/6922 911
fax: 037/6580 262
email: info@unsk.sk
www: http://www.unsk.sk
Banskobystrický samosprávny kraj
adresa: Námestie SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica
telefón: 048/4325 111
fax: 048/4325 509
email: predseda@vucbb.sk
www: http://www.vucbb.sk
Košický samosprávny kraj
adresa: Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
telefón: 055/7268 111
fax: 055/7268 149
email: vuc@vucke.sk
www: http://www.vucke.sk
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Príloha číslo 13
Komunikácia
Medzinárodná komunikácia
Podľa definície IHR je pandémia medzinárodnou udalosťou. SR má medzinárodné záväzky
hlásiť prípady ochorenia, epidémie a prijaté opatrenia do WHO, ECDC a EK. Výmena
informácií medzi členskými štátmi sa bude realizovať prostredníctvom EuroFlu, IHR, TESSy
a EWRS.
WHO koordinuje medzinárodnú odpoveď v prípade hrozby alebo vzniku pandémie chrípky,
s osobitným dôrazom na:
a) Koordináciu medzinárodnej surveillance a poradenstvo a odporúčania týkajúce sa
pandemického plánovania, najmä stratégie pre intervencie v oblasti verejného
zdravotníctva.
b) Poskytnutie terénnych expertov na výpomoc členským štátom na požiadanie (vrátane
poskytnutia tímov schopných reakcie v teréne).
c) Koordináciu medzinárodného vyšetrovania a reakcie.
d) Poskytnutie medzinárodných informácií a poradenstva odborným pracovníkom,
médiám a verejnosti.
Národná komunikácia
Národná komunikácia bude realizovaná v rámci rezortu zdravotníctva aj medzi rezortmi
navzájom. Zabezpečené bude aj poskytovanie informácií pre odbornú a laickú verejnosť
prostredníctvom médií.
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