
U s m e r n e n i e 

hlavného hygienika Slovenskej republiky 

 

Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike 

 
 

Šírenie vysoko nebezpečnej nákazy (ďalej len „VNN“) v medzinárodnom  rozsahu oznamuje Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej len „SZO“). 

Na základe tejto skutočnosti krajiny prijímajú vnútorné opatrenia, ktoré sú v súlade s odporúčaniami SZO a so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Tieto opatrenia sú zamerané na zvýšenie pripravenosti verejného zdravotníctva na ochranu verejného zdravia pred hrozbou možného 

zavlečenia a šírenia VNN. Problematika zabránenia zavlečenia VNN na územie SR je riešená realizáciou úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR 

číslo 190/2013 k realizácii II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov SZO v SR. Nie je však vylúčené, že i napriek 

vykonávaným opatreniam na zabránenie zavlečenia VNN na územie SR, realizovaných na miestach vstupu, sa môže zistiť osoba podozrivá 

z ochorenia  na VNN. 

Všeobecným, základným a prvotným princípom ochrany verejného zdravia pred VNN je izolácia osoby podozrivej z ochorenia na VNN. Vykonanie 

izolácie osoby podozrivej z ochorenia na VNN vyžaduje jednotnú koordináciu a súčinnosť zainteresovaných rezortov a určených síl a prostriedkov 

zasahujúcich zložiek, vykonávajúcich izoláciu osoby podozrivej z ochorenia na VNN. Toto sa dosahuje prostredníctvom vopred vypracovaných, 

jednotných postupov, ktoré stanovujú poradie činností, vzájomnú komunikáciu pri vykonávaní činností, koordináciu a súčinnosť zasahujúcich 

zložiek, bez ktorej nie je možné správne realizovať izoláciu osoby podozrivej z ochorenia na VNN. 

Postupy pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na VNN 
 

Pravdepodobné miesta zistenia osoby podozrivej z ochorenia na VNN mimo miesta vstupu do SR sú: 
 

• Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých alebo ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast alebo ambulancia lekárskej služby 

prvej pomoci. 

• Centrálne prijímacie oddelenie (ďalej len „CPO“), prípadne iné oddelenie zdravotníckeho zariadenia. 
• Zariadenia v pôsobnosti rezortu vnútra, obrany a dopravy a výstavby. 
• Ostatné zariadenia spoločného ubytovania a stravovania. 
• Domácnosť. 

 

• Postup pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na VNN v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých alebo v ambulancii 

všeobecného lekára pre deti a dorast alebo v ambulancii lekárskej služby prvej pomoci (ďalej všeobecný lekár): 

• všeobecný lekár na základe pozitívnych, klinických a anamnestických epidemiologických údajov ihneď oznámi územne príslušnému 



regionálnemu hygienikovi regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) podľa miesta zistenia nákazy zistenie osoby podozrivej 

z ochorenia na VNN, 

• územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy vyžiada  klinické a anamnestické epidemiologické údaje od 

všeobecného lekára, ktorý v prípade potreby konzultuje zdravotný stav osoby podozrivej z ochorenia na VNN so službukonajúcim lekárom príslušného 

infektologického pracoviska a na základe pravdepodobnosti potvrdenia osoby podozrivej z ochorenia na VNN nariadi: 

• všeobecnému lekárovi dočasne izolovať osobu podozrivú z ochorenia na VNN v izolačnej miestnosti, ambulancii alebo v inej oddelenej miestnosti, 
• všeobecnému lekárovi okamžite uzavrieť čakáreň, spracovať menný zoznam osôb (vrátane telefonického kontaktu) prítomných v čakárni 

a ambulancii, ktoré boli v úzkom kontakte s dotyčnou osobou, uzavrieť ambulanciu a čakať na príchod epidemiológa, ktorého vyšle regionálny hygienik 

a nariadi príslušné protiepidemické opatrenia, 

• krajskému operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „KOS ZZS“) vyslať za asistencie polície určenú posádku ZZS na 

vykonanie bezpečného (izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN na Kliniku infektológie a geografickej medicíny UN Bratislava 

alebo Kliniku infektológie a cestovnej medicíny UN L. Pasteura Košice alebo oddelenie infektológie Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta Banská Bystrica 

(ďalej len „určené infektologické pracovisko“), 
• epidemiológovi pripraviť návrh na realizáciu protiepidemických opatrení v ambulancii všeobecného lekára, 

• územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy po skompletizovaní údajov a potvrdení podozrenia z ochorenia 

na VNN požiada príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom 

v Košiciach o vydanie nariadenia určenému infektologickému pracovisku k pripraveniu sa na prevzatie a izoláciu osoby podozrivej z ochorenia na 

VNN, 
• KOS ZZS na základe nariadenia územne príslušného regionálneho hygienika podľa miesta zistenia nákazy vyšle určenú posádku ZZS 

s asistenciou polície do ambulancie všeobecného lekára na vykonanie bezpečného (izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN, 

• KOS ZZS na základe nariadenia územne príslušného regionálneho hygienika RÚVZ pri vysielaní posádky ZZS zabezpečí v jej prospech 

asistenciu polície počas transportu a následne počas príjmu transportovanej osoby podozrivej z ochorenia na VNN v priestoroch určeného 

infektologického pracoviska, 
• posádka ZZS za asistencie polície vykoná bezpečný (izolovaný) transport osoby podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické 

pracovisko, 

• personál určeného infektologického pracoviska na vykonanie príjmu na základe nariadenia príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so 

sídlom v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach prevezme, izoluje a poskytne zdravotnú starostlivosť 

osobe podozrivej z ochorenia na VNN, 

• územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy po vykonaní  uvedených opatrení oznámi vzniknutú udalosť a 

vykonané opatrenia hlavnému hygienikovi SR, 
• regionálny hygienik RÚVZ so sídlom v Bratislave, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom Košiciach oznámi vzniknutú 

udalosť a vykonané opatrenia hlavnému hygienikovi SR, 



• hlavný hygienik SR vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia oznámi ministrovi zdravotníctva SR a prijme opatrenia k monitorovaniu 

výsledkov mikrobiologických testov biologických vzoriek odobratých osobe podozrivej z ochorenia na VNN a zároveň určí, ktoré mikrobiologické 

pracovisko bude vykonávať laboratórnu diagnostiku. 
 

• Postup pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na VNN na CPO alebo prípadne na inom oddelení zdravotníckeho zariadenia: 
 

• lekár CPO alebo lekár iného oddelenia zdravotníckeho zariadenia na základe pozitívnych klinických a anamnestických epidemiologických 

údajov a výsledkov konzultácie so službukonajúcim lekárom príslušného infektologického pracoviska ihneď oznámi územne príslušnému 

regionálnemu hygienikovi RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy zistenie osoby podozrivej z ochorenia na VNN, 

• územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy s ošetrujúcim lekárom CPO alebo lekárom iného oddelenia 

zdravotníckeho zariadenia doplní a skompletizuje klinické a anamnestické epidemiologické údaje o osobe podozrivej z ochorenia na VNN a na základe 

pravdepodobnosti potvrdenia osoby podozrivej z ochorenia na VNN nariadi: 

• ošetrujúcemu lekárovi CPO alebo lekárovi iného oddelenia zdravotníckeho zariadenia izolovať osobu podozrivú z ochorenia na VNN v ambulancii 

na CPO alebo v mobilnej izolačnej komore, 

• ošetrujúcemu lekárovi CPO alebo lekárovi iného oddelenia zdravotníckeho zariadenia spracovať menný zoznam osôb (vrátane adries a 

telefonického kontaktu) prítomných v čakárni oddelenia, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s osobou podozrivou z ochorenia na VNN, poučiť ich o povinnosti 

zotrvať do odvolania v domácej karanténe, vyzvať ich na opustenie čakárne a uzatvoriť čakáreň; po príchode epidemiológa, ktorého vyšle územne príslušný 

regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy mu odovzdať zoznam osôb, 
• epidemiológovi, ktorého vyšle príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy v súčinnosti s epidemiológom zdravotníckeho 

zariadenia pripraviť návrh na realizáciu protiepidemických opatrení na CPO alebo inom oddelení zdravotníckeho zariadenia. 
• územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy po skompletizovaní údajov a potvrdení podozrenia z ochorenia na VNN 

požiada príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom 

v Košiciach o vydanie nariadenia určenému infektologickému pracovisku k pripraveniu sa na prevzatie a izoláciu osoby podozrivej z ochorenia na 

VNN, 
• KOS ZZS na základe nariadenia územne príslušného regionálneho hygienika podľa miesta zistenia nákazy vyšle určenú posádku ZZS s asistenciou 

polície do príslušného zdravotníckeho zariadenia na vykonanie bezpečného (izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN, 
• KOS ZZS na základe nariadenia územne príslušného regionálneho hygienika RÚVZ pri vysielaní posádky ZZS zabezpečí v jej prospech asistenciu 

polície počas transportu a následne počas príjmu transportovanej osoby podozrivej z ochorenia na VNN v priestoroch určeného infektologického 

pracoviska, 

• posádka ZZS s asistenciou polície vykoná bezpečný (izolovaný) transport osoby podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické 

pracovisko, 

• personál určeného infektologického pracoviska na vykonanie príjmu na základe nariadenia príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so 



sídlom v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach prevezme, izoluje a poskytne zdravotnú starostlivosť 

osobe podozrivej z ochorenia na VNN, 

• územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy po vykonaní  uvedených opatrení oznámi vzniknutú udalosť a 

vykonané opatrenia hlavnému hygienikovi SR, 
• regionálny hygienik RÚVZ so sídlom v Bratislave, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom Košiciach oznámi vzniknutú 

udalosť a vykonané opatrenia hlavnému hygienikovi SR, 
• hlavný hygienik SR vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia oznámi ministrovi zdravotníctva SR a prijme opatrenia k monitorovaniu 

výsledkov laboratórnych testov biologických vzoriek odobratých osobe podozrivej z ochorenia na VNN a zároveň určí, ktoré mikrobiologické 

pracovisko bude vykonávať laboratórnu diagnostiku. 
 

• Postup pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na VNN v zariadeniach rezortov vnútra, obrany, dopravy a výstavby: 
 

• zodpovedná osoba zariadenia (lekár, správca, vedúci, službukonajúca osoba a pod.) prostredníctvom ústnej komunikácie a zodpovedaním 

relevantných otázok zistí prvotné laické klinické a anamnestické epidemiologické údaje od osoby podozrivej z ochorenia VNN. Ak prvotné údaje 

smerujú k vzniku podozrenia z ochorenia na VNN, ihneď získané údaje oznámi príslušnému rezortnému hygienikovi, 
• príslušný rezortný hygienik zistí klinické a anamnestické epidemiologické údaje o osobe podozrivej z ochorenia na VNN, ktoré konzultuje 

so službukonajúcim lekárom príslušného infektologického pracoviska a informuje o vzniknutej udalosti územne príslušného regionálneho hygienika 

RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy, 
• príslušný rezortný hygienik zodpovednej osobe zariadenia nariadi: 

• ihneď izolovať osobu podozrivú z ochorenia na VNN v izolačnej miestnosti, alebo samostatnej miestnosti zariadenia, 
• uzavrieť zariadenie, spracovať menný zoznam osôb (vrátane telefonického kontaktu), s ktorými osoba podozrivá z ochorenia na VNN prišla do 

úzkeho kontaktu a zabezpečiť im dočasnú karanténu, čakať na príchod ZZS s asistenciou polície, ktorá vykoná bezpečný (izolovaný) transport osoby 

podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické pracovisko a epidemiológa, ktorý rozhodne o ďalších opatreniach, 

• územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy na základe pozitívnych klinických a anamnestických 

epidemiologických údajov od rezortného hygienika o osobe podozrivej z ochorenia na VNN požiada príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so 

sídlom v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach o vydanie nariadenia určenému infektologickému 

pracovisku k pripraveniu sa na prevzatie a izoláciu osoby podozrivej z ochorenia na VNN, 

• KOS ZZS na základe nariadenia územne príslušného regionálneho hygienika podľa miesta zistenia nákazy vyšle určenú posádku ZZS s asistenciou 

polície do ambulancie všeobecného lekára na vykonanie bezpečného (izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN, 

• KOS ZZS na základe nariadenia územne príslušného regionálneho hygienika RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy pri vysielaní posádky ZZS 

zabezpečí v jej prospech asistenciu polície počas transportu a následne počas príjmu transportovanej osoby podozrivej z ochorenia na VNN 

v priestoroch určeného infektologického pracoviska, 



• posádka ZZS s asistenciou polície vykoná bezpečný (izolovaný) transport osoby podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické pracovisko, 

• personál určeného infektologického pracoviska na vykonanie príjmu na základe nariadenia príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom 

v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach prevezme, izoluje a poskytne zdravotnú starostlivosť osobe 

podozrivej z ochorenia na VNN,   
• územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy po vykonaní vyššie uvedených opatrení oznámi vzniknutú udalosť a 

vykonané opatrenia hlavnému hygienikovi SR, 
• rezortný hygienik po vykonaní vyššie uvedených opatrení oznámi vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia hlavnému hygienikovi SR, 

• regionálny hygienik RÚVZ so sídlom v Bratislave, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom Košiciach oznámi vzniknutú udalosť 

a vykonané opatrenia hlavnému hygienikovi SR, 

• hlavný hygienik SR vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia oznámi ministrovi zdravotníctva a prijme opatrenia k monitorovaniu výsledkov 

mikrobiologických testov biologických vzoriek odobratých osobe podozrivej z ochorenia na VNN a určí, ktoré mikrobiologické pracovisko bude 

vykonávať laboratórnu diagnostiku. 
 
 

• Postup pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na VNN v ostatných zariadeniach spoločného ubytovania a stravovania: 
 

• zodpovedná osoba zariadenia (správca, vedúci, službukonajúca osoba a pod.) prostredníctvom ústnej komunikácie a zodpovedaním 

relevantných otázok zistí prvotné laické klinické a anamnestické, epidemiologické údaje od osoby. Ak prvotné údaje smerujú k podozreniu z ochorenia 

na VNN, zodpovedná osoba ihneď získané údaje oznámi územne príslušnému regionálnemu hygienikovi RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy, 

• územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy doplní a skompletizuje klinické a anamnestické epidemiologické 

údaje o osobe podozrivej z ochorenia na VNN, ktoré konzultuje so službukonajúcim lekárom príslušného infektologického pracoviska. Na základe 

týchto údajov nariadi : 
• zodpovednej osobe zariadenia izolovať osobu podozrivú z ochorenia na VNN v samostatnej miestnosti zariadenia, 

• zodpovednej osobe zariadenia uzavrieť zariadenie, spracovať menný zoznam osôb (vrátane telefonického kontaktu), ktoré boli v úzkom kontakte 

s osobou podozrivou z ochorenia na VNN, zabezpečiť ich dočasnú karanténu a čakať na príchod epidemiológa, ktorého vyšle územne príslušný regionálny 

hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy, ktorý navrhne ďalšie opatrenia, 
• epidemiológovi pripraviť návrh na realizáciu protiepidemických opatrení v zariadení spoločného ubytovania a stravovania a spôsob vykonania 

dezinfekcie,  

• územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy na základe pozitívnych klinických a anamnestických 

epidemiologických údajov o osobe podozrivej z ochorenia na VNN požiada príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom v Bratislave alebo 

RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach o vydanie nariadenia určenému infektologickému pracovisku k pripraveniu 

sa na prevzatie a izoláciu osoby podozrivej z ochorenia na VNN, 



• KOS ZZS na základe nariadenia územne príslušného regionálneho hygienika podľa miesta zistenia nákazy vyšle určenú posádku ZZS s asistenciou 

polície do daného zariadenia na vykonanie bezpečného (izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN, 

• KOS ZZS na základe nariadenia územne príslušného regionálneho hygienika RÚVZ pri vysielaní posádky ZZS zabezpečí v jej prospech asistenciu 

polície počas transportu a následne počas príjmu transportovanej osoby podozrivej z ochorenia na VNN v priestoroch určeného infektologického 

pracoviska, 

• posádka ZZS s asistenciou polície vykoná bezpečný (izolovaný) transport osoby podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické 

pracovisko, 

• personál určeného infektologického pracoviska na vykonanie príjmu na základe nariadenia príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom 

v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach prevezme, izoluje a poskytne zdravotnú starostlivosť osobe 

podozrivej z ochorenia na VNN,   
• územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy po vykonaní vyššie uvedených opatrení oznámi vzniknutú udalosť a 

vykonané opatrenia hlavnému hygienikovi SR, 

• regionálny hygienik RÚVZ so sídlom v Bratislave, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom Košiciach oznámi vzniknutú 

udalosť a vykonané opatrenia hlavnému hygienikovi SR, 

• hlavný hygienik SR vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia oznámi ministrovi zdravotníctva SR a prijme opatrenia k monitorovaniu výsledkov 

mikrobiologických testov biologických vzoriek odobratých osobe podozrivej z ochorenia na VNN a zároveň určí, ktoré mikrobiologické pracovisko 

bude vykonávať laboratórnu diagnostiku. 
 
 

• Postup pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na VNN volajúcej z domácnosti: 
 

• KOS ZZS prijme na tiesňovej linke od volajúceho požiadavku na poskytnutie neodkladnej starostlivosti osobe s príznakmi infekčného 

ochorenia, 

• KOS ZZS prostredníctvom ústnej komunikácie a zodpovedaním relevantných otázok zistí prvotné laické klinické a anamnestické 

epidemiologické údaje od volajúcej osoby, 
• KOS ZZS pri podozrení z ochorenia na VNN, ihneď oznámi vzniknutú udalosť územne príslušnému regionálnemu hygienikovi RÚVZ 

podľa miesta zistenia nákazy, 
• územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta nákazy zistí klinické a anamnestické epidemiologické údaje o osobe podozrivej 

z ochorenia na VNN, ktoré konzultuje so službukonajúcim lekárom príslušného infektologického pracoviska a výsledky posúdenia epidemiologickej 

anamnézy spätne oznámi KOS ZZS. Po vyhodnotení takto posúdených údajov o osobe podozrivej z ochorenia na VNN územne príslušný regionálny 

hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy nariadi: 
• KOS ZZS vyslať s asistenciou polície určenú posádku ZZS na vykonanie bezpečného (izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na 



VNN na určené infektologické pracovisko, 

• epidemiológovi pripraviť návrh protiepidemických opatrení v domácnosti volajúceho, 

• územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy vyžiada od príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom 

v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach vydať nariadenie určenému infektologickému pracovisku 

k pripraveniu sa na prevzatie, izoláciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe podozrivej z ochorenia na VNN 

• KOS ZZS na základe nariadenia  územne príslušnému regionálnemu hygienikovi RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy vyšle určenú posádku ZZS 

s asistenciou polície do zariadenia k vykonaniu bezpečného (izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN, 

• posádka ZZS s asistenciou polície vykoná bezpečný (izolovaný) transport osoby podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické 

pracovisko, 

• KOS ZZS na základe nariadenia územne príslušného regionálneho hygienika RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy pri vysielaní posádky ZZS 

zabezpečí v jej prospech asistenciu polície počas transportu a následne počas príjmu transportovanej osoby podozrivej z ochorenia na VNN 

v priestoroch určeného infektologického pracoviska, 

• personál určeného infektologického pracoviska na vykonanie príjmu podľa rozhodnutia     príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom 

v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach prevezme, izoluje a poskytne zdravotnú starostlivosť osobe 

podozrivej z ochorenia na VNN, 
• územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy po vykonaní vyššie uvedených opatrení oznámi vzniknutú udalosť a 

vykonané opatrenia hlavnému hygienikovi SR, 

• regionálny hygienik RÚVZ so sídlom v Bratislave, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom Košiciach oznámi vzniknutú 

udalosť a vykonané opatrenia hlavnému hygienikovi SR, 

• hlavný hygienik SR vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia oznámi ministrovi zdravotníctva a prijme opatrenia k monitorovaniu výsledkov 

mikrobiologických testov biologických vzoriek odobratých osobe podozrivej z ochorenia na VNN a zároveň určí, ktoré mikrobiologické pracovisko 

bude vykonávať laboratórnu diagnostiku. 
 
 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 
 hlavný hygienik SR 

 
 
 
 
 

Príloha 1 
 



Požiadavky na zabezpečenie funkčnosti postupov pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na VNN 
 

Na úrovni poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti rezortu zdravotníctva a mimo rezort zdravotníctva 
 

a) Oddelenia centrálneho alebo urgentného príjmu, ošetrovňa, ambulancia zariadenia: 
 

• vybavenie personálu základnými osobnými ochrannými prostriedkami a pomôckami (ďalej len „OOPP“) pre poskytovanie bariérovej 

ošetrovateľskej starostlivosti pre pacientov s horúčkovým ochorením, pravidelné preškoľovanie personálu zo zásad používania OOPP, likvidácie 

nebezpečného biologického odpadu a  dezinfekcie, 

• dostatočné množstvo dezinfekčných prostriedkov a pomôcok na vykonávanie dezinfekcie, vybavenie upratovacej služby OOPP, preškolenie 

personálu upratovacej služby zo zásad používania OOPP a likvidácie biologického odpadu, 

• pri zisťovaní anamnestických a klinických údajov u osoby podozrivej z ochorenia na VNN dodržiavať minimálnu vzdialenosť 1 meter, 
• vyčlenené 2 miestnosti pre dočasnú izoláciu osoby s podozrením z ochorenia na VNN a pre personál, ktorý prišiel s touto osobou do úzkeho 

kontaktu, 
• vypracovaný postup pre riešenie bezpečného (izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické 

pracovisko, 

• vypracované vnútorné opatrenia pre zdravotníckych pracovníkov personálu, ktorý prišiel do úzkeho kontaktu s osobou podozrivou z 

ochorenia na VNN. 
 
 

b) Infekčné kliniky a oddelenia určených poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti: 
 

• miestnosti alebo izolačné prostriedky minimálne na úrovni BSL3 pre uloženie a ošetrovanie osoby podozrivej z ochorenia na VNN, 

• vybavenie OOPP minimálne na úrovni BSL3 pre ošetrujúci zdravotnícky personál, 
• pri zisťovaní anamnestických a klinických údajov u osoby podozrivej z ochorenia na VNN dodržiavať minimálnu vzdialenosť 1 meter, 
• systém odberu, transportu a skladovania biologického materiálu určeného na ďalšiu mikrobiologickú diagnostiku, 

• systém vzdelávania a výcviku personálu z používania OOPP a ďalších zariadení určených na ošetrovanie osoby podozrivej z ochorenia na 

VNN, 

• systém vykonávania dezinfekcie a likvidácie nebezpečného biologického odpadu. 
 

Na úrovni poskytovateľov neodkladnej zdravotnej starostlivosti 
 

a) Operačné stredisko ZZS SR: 



 

• organizácia prípravy a vzdelávania vedúcich lekárov a vedúcich operátorov KOS ZZS pre účely ich pripravenosti vzdelávať určené posádky 

ZZS na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre osoby podozrivé z ochorenia na VNN, 

• organizácia prípravy a vzdelávania operátorov KOS ZZS na komunikáciu a získavanie informácií potrebných pre vyslanie posádky ZZS 

určenej ako biohazard tím na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo na vykonanie bezpečného (izolovaného) transportu osoby 

podozrivej z ochorenia na VNN, 

• určenie staníc ZZS, ktorých posádky budú pripravované na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a na vykonanie bezpečného 

(izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN do určených zdravotníckych zariadení, 

• pri zisťovaní anamnestických a klinických údajov u osoby podozrivej z ochorenia na VNN dodržiavať minimálnu vzdialenosť 1 meter, 

• systém komunikácie KOS ZZS s pacientom v domácnosti, všeobecným praktickým lekárom, oddelením centrálneho alebo urgentného 

príjmu, určeným infektologickým pracoviskom, príslušným RÚVZ a MZ SR. 
 

b) Určený poskytovateľ neodkladnej zdravotnej starostlivosti: 
 

• určenie staníc ZZS a ich posádok a ich smerovanie na určené infektologické pracoviská, do ktorých budú zabezpečovať bezpečný 

(izolovaný) transport osoby  podozrivej z ochorenia na VNN, 

• vybavenie posádok ZZS transportným izolačným boxom a OOPP minimálne na úrovni BSL3, 
• pri zisťovaní anamnestických a klinických údajov u osoby podozrivej z ochorenia na VNN dodržiavať minimálnu vzdialenosť 1 meter, 

• systém vzdelávania a výcviku určených posádok ZZS z používania a ošetrovania OOPP a zariadení, z vykonávania ich dezinfekcie a 

likvidácie nebezpečného biologického odpadu. 
 
 
 
 

Na úrovni všeobecného lekára, ošetrovne alebo ambulancie zariadenia: 
 

• vybavenie ambulancie základnými OOPP (ochranné rúška, jednorazové rukavice, ochranné okuliare) pre poskytovanie bariérovej 

ošetrovateľskej starostlivosti pre pacientov s horúčkovitými ochoreniami, 
• preškolenie personálu ambulancie zo zásad používania OOPP a likvidácie nebezpečného biologického odpadu, 

• pri zisťovaní anamnestických a klinických údajov u osoby podozrivej z ochorenia na VNN dodržiavať minimálnu vzdialenosť 1 meter, 
• určenie účelovej miestnosti na dočasnú izoláciu osoby podozrivej z ochorenia na VNN, 
• stanoviť systém komunikácie s KOS ZZS, s určeným infektologickým pracoviskom a s RÚVZ, 
• zabezpečiť dostatočné množstvo dezinfekčných prostriedkov a pomôcok na vykonávanie dezinfekcie priestorov zdravotníckeho zariadenia, 



• preškolenie personálu upratovacej služby zo zásad používania OOPP a likvidácie biologického odpadu. 
 
 
 

Príloha 2 
 

Dezinfekcia 
 

Dezinfekčné prostriedky s obsahom chlóru a chlórnanu sodného odporúčané pre rezort zdravotníctva 
 

Odporúčané dezinfekčné prostriedky s obsahom chlóru a chlórnanu sodného sú odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou (SZO) a 

Európskym centrom pre kontrolu prenosných ochorení (ECDC). 

Názov Koncentrácia Expozícia Účinná látka Účinnosť Forma 

Procura CI 0,5% 30 min. chlórnan sodný A,B,T,M,V kvapalná 

Savgrobasic 10% 60 min. chlórnan sodný A,B,V kvapalná 

Savo Prim 3,0 % 15 min. chlórnan sodný A,B,V kvapalná 

Savagro A+ 1% 30 min. chlórnan sodný A,B,V kvapalná 

Chloramix D 0,5% 15 min. chlór A,B,C,T,M,V tabletová 

Chloramix 

DT 

1tbl/1,5 l vody 15 min chlór A,B,C,T,M,V tabletová 

Chloramin T 1 % 30 min. chlór A,B,C,T,M,V práškový 

Dikonit 1% 30 min. chlór A,B,T,V tabletová 

Medicarine 1 tabl/1,5 l 
4 tabl/1/5 l 

30 min. 
10 min. 

chlór A,B,T,V tabletová 

Banox HP 

plus 

1,0 % 10 min. chlórnan sodný A, V, B, T, M, 

C 

kvapalná 

Banox TABS 1tbl/2,5l vody 30 min. chlór A,B,V,T,M tabletová 
 

Spektrum účinnosti 
 

A usmrtenie vegetatívnych foriem baktérií a mikroskopických kvasinkový húb  

B virucídny účinok na široké spektrum vírusov (vrátane neobalených malých vírusov) 



(B) obmedzená virucidná účinnosť (účinnosť na obalené živočíšne vírusy, účinnosť na 

HV/HVB potvrdená v zahraničných laboratóriách) 

C inaktivácia bakteriálnych spór 

T usmrtenie mykobaktérií komplexu M. tuberculosis 

M usmrtenie potenciálne patogénnych mykobaktérií 

V fungicídny účinok na mikroskopické vláknité huby (plesne) 

Z zabráni rozmnožovaniu baktérií a húb 

Y protozoicídny 
 
 
 

Príloha 3 
 

Kontakty na zodpovedné rezorty a inštitúcie 
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR 

Organizačný útvar Adresa Vedenie Kontakty 

Odbor krízového manažmentu Ministerstvo zdravotníctva SR 
Limbová 2 

P.O. BOX 52 

837 52 Bratislava 37 

Ing. Anton Tencer 
riaditeľ 
 
 
RNDr. Miroslav Vicen 
 

02/59373 357 
anton.tencer@health.gov.sk 
 
02/59373426 
miroslav.vicen@health.gov.sk 

Komunikačný odbor Ministerstvo zdravotníctva SR 
Limbová 2 

P.O. BOX 52 

837 52 Bratislava 37 

Mgr. Zuzana Eliášová 
hovorkyňa 

+421259373116  

tlacove@health.gov.sk 

 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR 
Organizačný útvar Adresa Vedenie Kontakty 

mailto:anton.tencer@health.gov.sk
mailto:miroslav.vicen@health.gov.sk
mailto:tlacove@health.gov.sk


hlavný hygienik SR  Úrad verejného zdravotníctva SR 
Trnavská 52 
526 45 Bratislava 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 02/49284 246 
jan.mikas@uvzsr.sk 
 

Odbor epidemiológie Úrad verejného zdravotníctva SR 
Trnavská 52 
526 45 Bratislava 

Mgr. et Mgr. Adriana Mečochová   
vedúca odboru  

02/49284 323 
0907716999 
epida@uvzsr.sk 
adriana.mecochova@uvzsr.sk 
 

Sekcia medzinárodných vzťahov a 

komunikácie 
Úrad verejného zdravotníctva SR 
Trnavská 52 
526 45 Bratislava 

Ing. Dagmar Némethová 
vedúca sekcie 
 
Mgr. Zuzana Drobová 
Referát mediálny 

02/ 49 284 394 
dagmar.nemethova@uvzsr.sk 
 
02/49 284 372 
0907 883 438 
medialne@uvzsr.sk 
zuzana.drobova@uvzsr.sk 
 

Odbor lekárskej mikrobiológie Úrad verejného zdravotníctva SR 
Trnavská 52 
526 45 Bratislava 

Mgr. Edita Staroňová, PhD. 
vedúca odboru 

02/49284 275, 02/ 49 284 278 
mikrobiologia@uvzsr.sk 
edita.staronova@uvzsr.sk 
 

 

ZOZNAM REGIONÁLNYCH HYGIENIKOV A VEDÚCICH ODBOROV A ODDELENÍ EPIDEMIOLÓGIE RÚVZ V SR 
 

RÚVZ Adresa RÚVZ Regionálny hygienik Odbor epidemiológie 
RÚVZ so 

sídlom 

v Banskej 

Bystrici  

Cesta k nemocnici 1 
975 56 Banská Bystrica 
tel.:048/41 43 514 
sekretariát: 048/43 35 

734, 048/41 43 514 
fax:048/41 43 542 
e-

mail:ruvzbb@vzbb.sk 
 

prof. MUDr. Cyril Klement, 

CSc. 
tel.: 048/43 67 734 
fax: 048/ 43 67 701 
e-mail: cyril.klement@vzbb.sk 

doc. MUDr. Mária Avdičová, 

PhD. 
tel.: 048/43 67 441 
fax: 048/43 67 701 
e-mail:  

maria.avdicova@vzbb.sk 

mailto:jan.mikas@uvzsr.sk
mailto:epida@uvzsr.sk
mailto:adriana.mecochova@uvzsr.sk
mailto:dagmar.nemethova@uvzsr.sk
mailto:medialne@uvzsr.sk
mailto:zuzana.drobova@uvzsr.sk
mailto:mikrobiologia@uvzsr.sk
mailto:edita.staronova@uvzsr.sk
mailto:ruvzbb.@vzbb.sk
mailto:eleonora.fabianova@vzbb.sk
mailto:avdicova@vzbb.sk


RÚVZ so 

sídlom 

v Bardejov

e  

Kuzmányho 18 
085 01 Bardejov 
tel.: 054/4748606, 

054/4880722 
fax: 054/4880730 
 

MUDr. Jana Zbyňovská 
tel.: 054/4880721, 0910 819 316 
e-mail:  

bj.zbynovska@uvzsr.sk 
 
 
  

Mgr. Ivana Balažová 
tel.: 054/48 80 702, 054/47 23 

905 
0917 121 946 
e-mail: bj.balazova@uvzsr.sk 

RÚVZ 

Bratislava, 

hlavné 

mesto so 

sídlom 

v Bratislave  

Ružinovská 8 
820 09 Bratislava 
tel.: 02/43 338 286, 

0917 426111 
 
 

MUDr. Otakar Fitz 
tel.: 0917 598 142 
fax: 02/43 338 288 
e-mail: ba.fitz@uvzsr.sk 

MUDr. Peter Truska, CSc. 
tel.: 0917 235 458 
e-mail: ba.truska@uvzsr.sk 

RÚVZ so 

sídlom 

v Čadci  

Palárikova 1156 
022 01 Čadca 
sekretariát: 
tel.: 041/430 26 11 
e-

mail:ca.sekretariat@uv

zsr.sk 
fax: 041/4302623 
 

Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, 

MPH, MHA 
tel.: 041/43 02 612, 0903 802 

451 
fax: 041/43 02 623 
e-mail: 

ca.regionalnyhygienik@uvzsr.sk 

 

Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, 

MPH, MHA 
tel.: 041/43 02 612, 0903 

802 451 
fax: 041/43 02 623 
e-mail: 

ca.regionalnyhygienik@uvzsr.sk 

 

RÚVZ so 

sídlom 

v Dunajskej 

Strede  

Veľkoblahovská 

1067/30 
P. O. BOX 138 
929 01 Dunajská 

Streda 
031/5911211, 

031/5911237 
fax: 421 31 59 11 260 
e-mail: 

ds.ruvz@uvzsr.sk 

Ing. Rozália Robotková 
031/5911232,  031/5911237, 
0903 269 251 
e-mail: ds.rh@uvzsr.sk 
 

RNDr. Terézia Vȍrȍsová 
031/5911234, 031/5911235, 
0904 377 831 
e-mail: 

ds.epidemiologia1@uvzsr.sk 
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