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Cieľ Pandemického plánu MPRV SR 

 

Pandemický plán Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  

vychádza z Pandemického plánu pre prípad pandémie v Slovenskej republike (ďalej len „pandemický 

plán“), ktorého cieľom je zabezpečenie pripravenosti Slovenskej republiky na pandémiu akútnych 

respiračných ochorení (ďalej len „pandémia“), eliminácia zdravotnej a ekonomickej záťaže 

obyvateľstva, chodu hospodárstva a verejného života, stanovenie úloh orgánov štátnej správy, 

orgánov samosprávy a odborných orgánov, ktoré riadia, zabezpečujú a plnia činnosti v spojitosti so 

zabezpečovaním ochrany verejného zdravia1) v príprave na pandémiu a v čase vyhlásenej pandémie.  

Cieľom Pandemického plánu MPRV SR je prispôsobenie úloh pandemického plánu na 

podmienky rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1)

  § 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 v znení neskorších predpisov 
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1. Vymedzenie pojmov 

 

Na účely pandemického plánu sa rozumie: 

a) Pandemická komisia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „Pandemická komisia vlády SR“) je 

multirezortný, koordinačný, konzultačný, odborný a poradný orgán vlády SR zriadený za účelom 

navrhovania opatrení, s cieľom chrániť životy a zdravie a znížiť ekonomickú záťaž obyvateľstva za 

účelom zachovania nevyhnutného chodu hospodárstva a verejného života v prípade pandémie. 

b) Pandemická komisia MPRV SR je identická s Krízovým štábom MPRV SR. Zasadnutia KŠ sa budú 

konať operatívne podľa vývoja pandemickej situácie v SR. Rokovania KŠ bude organizovať 

oddelenie krízového riadenia, ktoré v zmysle zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových 

situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov plní úlohy sekretariátu 

krízového štábu MPRV SR.  

c) Operačné stredisko Pandemickej komisie vlády SR sa zriaďuje na MZ SR ako dočasný odborný 

koordinačný orgán Pandemickej komisie vlády SR  na zabezpečenie súčinnosti pri organizovaní 

postupov znižovania rizík pandémie v súčinnosti s pandemickými strediskami ústredných orgánov 

štátnej správy a pandemickými strediskami pri krízových štáboch okresných úradov v sídle kraja. 

Plní úlohy sekretariátu Pandemickej komisie vlády SR a podľa pokynov predsedu Pandemickej 

komisie vlády SR spracováva informácie a podklady potrebné na rokovanie Pandemickej komisie 

vlády SR. Operačné stredisko pandemickej komisie sa zriaďuje na obdobie počas pandémie. 

Činnosť operačného strediska pandemickej komisie vlády SR sa riadi štatútom, ktorý vydáva MZ 

SR. 

d) Epidémia je výskyt najmenej troch prípadov ochorenia, ktoré sú v epidemiologickej súvislosti.  

e) Endemický výskyt ochorenia je bežne sa vyskytujúce ochorenie za normálnych okolností v určitej 

populácii na určitom území. 

f) Rizikové skupiny sú skupiny osôb populácie, u ktorých je predpoklad závažnejšieho priebehu 

ochorenia. Sú to napríklad osoby vo veku 65 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, 

ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou, deti a tehotné ženy. 

g) V profesionálnom riziku sú pracovníci podľa charakteru ochorenia,  napr. zdravotnícki pracovníci, 

iní pracovníci pracujúci v zdravotníckych zariadeniach a pracovníci v odvetviach nevyhnutných pre 

zachovanie poriadku, chodu hospodárstva a zásobovania obyvateľstva. 

 

2. Úlohy Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky a Pandemickej komisie MPRV SR v 

príprave na pandémiu - medzipandemické obdobie 

 

a) Pandemická komisia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „PKV SR“): 

- v súlade so štatútom PKV SR zasadá minimálne 2x ročne k prerokovaniu aktuálnej 

epidemiologickej situácie vo svete a v Slovenskej republike (ďalej len „SR“),  

- odporúča prijať opatrenia na dosiahnutie pripravenosti SR na riešenie možnej pandémie so 

zameraním najmä na zabezpečenie budúcej očkovacej látky pre obyvateľstvo, dostatok 

osobných ochranných pracovných pomôcok (ďalej len „OOPP“), pripravenosť zainteresovaných 

rezortov na možnú pandémiu, funkčnosť vzájomnej komunikácie v čase pandémie, pripravenosť 

orgánov krízového riadenia na činnosť v čase pandémie. Informuje vládu SR o výsledkoch svojich 

rokovaní a predkladá vláde SR návrh na uloženie úloh a opatrení zameraných na pripravenosť SR 

na pandémiu na nasledujúce obdobie, 
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- rozhoduje pri nedostatku odberových a diagnostických setov, antimikrobiálnych liečiv, OOPP 

a dezinfekčných prostriedkov o prioritách rozdeľovania pre rezorty,  

- usmerňuje činnosť pandemických stredísk rezortov a pandemických stredísk okresných úradov 

v sídle kraja na realizáciu úloh z uznesení PKV SR. 

 

b) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky: 

- spolupracuje s Pandemickou komisiou vlády SR 

- v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR  (ďalej len „ŠVPS SR“) 

zabezpečuje súčinnosť regionálnych veterinárnych a potravinových správ s RÚVZ v SR, 

- usmerňuje činnosť regionálnych veterinárnych a potravinových správ v organizovaní 

a zabezpečovaní diagnostiky u zvierat a preventívnych opatrení v ochrane obyvateľstva pred 

možným infekčným ochorením, 

- pripravuje odborné odporúčania a nariadenia pre chovateľov zvierat a vtáctva na dodržiavanie 

opatrení biologickej ochrany v chovoch zvierat a vtáctva na území SR, 

- zabezpečuje činnosť pandemického strediska rezortu na realizáciu úloh z uznesení PKV SR, 

- určuje osoby v profesionálnom riziku. 

 

3. Úlohy PKV SR a MPRV SR v čase pandémie 
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Predpokladané fázy vývoja pandémie  

 
Fáza 0: 

 

Vyhlásenie pandémie Svetovou zdravotníckou organizáciou. ÚVZ SR oznamuje vyhlásenie pandémie. 

Na základe vyhlásenej pandémie vzniká pre Slovenskú republiku ohrozenie verejného zdravia II. 

stupňa. V súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov podáva ÚVZ SR orgánu príslušnému na úseku civilnej ochrany obyvateľstva návrh na 

vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR. Orgán civilnej ochrany (Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky) predkladá vláde Slovenskej republiky návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie na území 

SR. 

 

UKAZOVATELE A CIEĽ  

Prenos Žiadne alebo ojedinele prípady v krajine  

Cieľ 
Umožniť rýchlu prípravu, detekciu a izoláciu 

individuálnych prípadov 

PRIORITNÉ OBLASTI PRÁCE 

Vedenie, kontrola, koordinácia 
Multisektorová koordinácia 

Systém krízového riadenia kapacity VZ systému 

Komunikácia o riziku  

Cieľové skupiny 

Zraniteľné a rizikové skupiny 

Komunikačný materiál 

Nástroje a technológie komunikácie 

Monitorovanie a vnímanie rizika   

Kontinuita činnosti 
Multisektorová spolupráca 

Zdroje 

Ochranné opatrenia v zdravotníckych 

zariadeniach 

Štandardné preventívne opatrenia 

Umývanie rúk 

OOPP 

Opatrenia v spoločnosti 

 

Opatrenia v oblasti verejného 

zdravotníctva 

 

 

Nefarmakologické opatrenia  

Umývanie rúk 

Osobná a respiračná hygiena 

Samoizolácia (domáca izolácia) 

Karanténa 

Cestovateľské poradenstvo 

Kompenzačné mechanizmy (OČR, PN) 

Zisťovanie a sledovanie kontaktov 

a manažment prípadov 

Príprava - činnosti, zdroje 

Plánovanie 

Zavedenie postupov 

- manažment pacienta 

(chorý, podozrivý z ochorenia, podozrivý z nákazy) 

- manažment kontaktov (úzkych, bežných) 

- izolácia, karanténa 
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Po vyhlásení mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky hlavný hygienik Slovenskej 

republiky iniciuje zvolanie PKV SR, predkladá predsedovi PKV SR návrh programu rokovania, ktorý 

obsahuje: 

- informáciu o aktuálnej epidemiologickej situácii vo svete a v SR - predloží hlavný hygienik 

Slovenskej republiky  

- informácie zástupcov jednotlivých rezortov - členov PKV SR o situácii v rezorte predložia 

zástupcovia rezortov, 

- informáciu o aktuálnom stave infekčných kliník a oddelení príslušných nemocníc, počty lekárov, 

zdravotných sestier, aktuálny stav vyťaženosti lôžok, stav zásob OOPP - predkladá hlavný 

odborník MZ SR pre infektológiu, 

- informáciu o aktuálnom stave zásob OOPP v pohotovostných zásobách v skladoch SŠHR SR - 

predkladá predseda SŠHR SR, 

- informáciu o závažnosti epidemiologickej situácie - predkladá hlavný odborník MZ SR pre 

epidemiológiu, 

- informáciu o parametroch pandémie a oblasti protiepidemických opatrení po vyhlásení 

mimoriadnej situácie na území SR - predkladá hlavný hygienik Slovenskej republiky, 

- návrh a odporúčania na riešenie pripravenosti pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej 

starostlivosti zariadení disponujúcich infekčnými klinikami, pre záchrannú zdravotnú službu 

a poskytovateľov ambulantnej starostlivosti - predkladajú hlavný odborník MZ SR pre 

infektológiu, hlavný odborník MZ SR pre epidemiológiu, 

- návrh opatrení v oblasti krízového riadenia a komunikácie po vyhlásení mimoriadnej situácie - 

predkladá riaditeľ OKM MZ SR. 

 

Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa vykoná: 

  

a) stanovenie typov OOPP na ochranu zdravia zamestnancov, ktorí plnia opatrenia na ochranu 

zdravia a protiepidemické opatrenia 

a) izolácia v domácom prostredí  

b) dezinfekcia, 

c) opatrenia zakazujúce alebo obmedzujúce hromadné podujatia, zákaz činnosti alebo 

prevádzky, zákaz alebo obmedzenie výkonu povolania u osôb chorých na prenosné ochorenie 

alebo podozrivých z takého ochorenia a iné príslušné opatrenia, 

 

a) v pôsobnosti jednotlivých rezortov vytvárať vlastné zásoby OOPP podľa vlastných potrieb so 

zohľadnením povahy nimi vykonávaných činností minimálne vo výške svojej 30 dňovej 

spotreby. 

 

 

Úlohy MPRV SR po vyhlásení mimoriadnej situácie na území SR 

 

MPRR SR   aktivuje pandemické stredisko rezortu 

realizuje nariadené protiepidemické opatrenia a prijíma vlastné opatrenia v rámci svojej 

pôsobnosti  
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Zabezpečiť obstaranie OOPP pre zamestnancov MPRV SR v nasledovných odporúčaných množstvách 

podľa tabuľky. 

 

TOVAR množstvo 

Hygienické rúško bavlnené trojvrstvové  600 ks 

Hygienické  jednorazové chirurgické rúška 60 bal 

Respirátor bez výdychového ventilu FFP2 300 ks 

Jednorazové latexové rukavice 100ks  30 bal 

ochranný štít 3 ks 

Ochranné okuliare 5 ks 

Bezdotykový teplomer   3 ks 

Dávkovač dezinfekcie bezdotykový; s rozprašovačom; podlahový 
stojan 

4 ks 

Dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom, na priame 
použitie v dávkovači; 5l 

5 ks 

Jednorazové ochranné odevy 20 ks 
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Fáza 1: 

 

Zhoršenie epidemiologickej situácie. Postupný nárast počtu zistených infikovaných osôb, postupné 

zvyšovanie počtov hospitalizovaných na infekčných klinikách a oddeleniach.  

 

UKAZOVATELE A CIEĽ  

Prenos 
Jeden alebo viac prípadov, importované prípady 

a prípady súvisiace s importom 

Cieľ 
Zastaviť prenos a predchádzať šíreniu nákazy, 

včasná detekcia prípadov 

PRIORITNÉ OBLASTI PRÁCE 

Vedenie, kontrola, koordinácia 
Aktualizácia pandemického plánu 

Detekcia rizika 

Komunikácia o riziku  
Komunikácie o riziku, vzdelávať a aktívne 

komunikovať s verejnosťou  

Kontinuita činnosti 
Zdroje 

Kapacity 

Ochranné opatrenia  

Štandardné preventívne opatrenia  

Umývanie rúk 

OOPP 

Dezinfekčné prostriedky 

Opatrenia v spoločnosti 

 

Opatrenia v oblasti verejného zdravotníctva 

 

 

Nefarmakologické opatrenia  

Umývanie rúk 

Osobná a respiračná hygiena 

Samoizolácia (domáca izolácia) 

Karanténa 

Cestovateľské poradenstvo 

Kompenzačné mechanizmy (OČR, PN) 

Zisťovanie a sledovanie kontaktov 

a manažment prípadov 

Manažment zamestnanca: 

- aktívne vyhľadávanie prípadov a ich izolácia 

Manažment kontaktov: 

- sledovanie kontaktov a ich monitorovanie, 

- karanténa  

- samoizolácia 

 

Plnia sa nasledovné opatrenia Fázy 1: 

 

MPRV SR realizuje protiepidemické opatrenia v rámci svojej pôsobnosti 

informuje operačné stredisko PKV SR 

nakupuje a zabezpečuje OOPP pre potreby svojho rezortu 
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Protiepidemické opatrenia v rámci svojej pôsobnosti: 

 

 Zavedená povinnosť nosiť rúško (mať prekryté horné dýchacie cesty) v priestoroch 

ministerstva, 

 Zavedená povinnosť dodržiavania odstupu minimálne 2 metre, 

 Zavedená povinnosť zvýšenej intenzity umývania rúk, 

 Zvýšený dôraz na dezinfekciu madiel, dverných kľučiek, zábradlí, dochádzkových turniketov, 

tlačidiel, ako i priestorov MPRV SR, 

 Obstaranie prostriedkov dezinfekcie priestorov (germicídne žiariče), 

 Zavedenie informačnej povinnosti pre všetkých zamestnancov, informovať zamestnávateľa o 

návšteve zahraničia ktorú absolvoval zamestnanec, alebo osoba s ním žijúca v spoločnej 

domácnosti, 

 Zavedenie karantény pre zamestnancov vracajúcich sa zo zahraničia formou dovolenky alebo 

príležitostného home officu v zmysle platný opatrení Úradu verejného zdravotníctva, 

 Zavedenie nulovej tolerancie voči príchodu na pracovisko s príznakmi choroby, 

 Monitoring informačných zdrojov ohľadom šírenia ochorenia COVID-19 , 

 Informačné opatrenia voči zamestnancom a návštevníkom, 

 Obstaranie OOPP pre zamestnancov MPRV SR na 30 dní prevádzky ministerstva, 

 Obmedzenie zahraničných a tuzemských pracovných ciest. 
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Fáza 2: 

 

Ďalšie zhoršenie epidemiologickej situácie. Ďalší nárast počtu zistených infikovaných osôb. 

Naplnenosť lôžkového fondu infekčných kliník a oddelení je viac ako 50 %. Vznik ohnísk nákazy. 

 

UKAZOVATELE A CIEĽ 

Prenos 

Nárast počtu importov ochorení, prípady 

súvisiace s importom, prenos z človeka na človeka 

(viac ako dve generácie prípadov mimo 

sporadických), zoskupenia ochorení (klastre) 

v epidemiologickej súvislosti 

Cieľ Spomaliť prenos a znížiť ZÁŤAŽ ZDRAVOTNÍCTVA 

PRIORITNÉ OBLASTI PRÁCE 

Vedenie, kontrola, koordinácia 
Prispôsobiť a aktivovať pandemický plán, posilniť 

reakciu na núdzové situácie 

Komunikácia o riziku  

Komunikácie o riziku, vzdelávať a aktívne 

komunikovať s verejnosťou  

 

Kontinuita činnosti 

Zdravotnícka starostlivosť 

Multisektorová spolupráca 

Zdroje 

Kapacity 

Zdravotnícky systém  

Sledovanie kontaktov 

Izolácia prípadov 

Posilnenie kontroly infekcií 

Bezpečnostné opatrenia (OOPP) 

Liečba v domácnosti (mierne a stredne ťažké 

ochorenia) 

Ochranné opatrenia  

Štandardné preventívne opatrenia  

Umývanie rúk 

OOPP 

Dezinfekčné prostriedky 

Opatrenia v spoločnosti 

 

 

 

 

Nefarmakologické opatrenia  

Umývanie rúk 

Osobná a respiračná hygiena 

Samoizolácia (domáca izolácia) 

Karanténa 

Cestovateľské poradenstvo 

Kompenzačné mechanizmy (OČR, PN) 

Zisťovanie a sledovanie kontaktov 

a manažment prípadov 

Zlepšenie aktívneho zisťovania prípadov 

Sledovanie a monitorovanie kontaktov  

Karanténa kontaktov 

Izolácia prípadov 
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Plnia sa nasledovné opatrenia Fázy 2 

 

MPRV SR realizuje protiepidemické opatrenia v rámci svojej pôsobnosti 

informuje operačné stredisko PKV SR 

nakupuje a zabezpečuje ďalšie OOPP pre potreby svojho rezortu 

 

Protiepidemické opatrenia v rámci svojej pôsobnosti: 

 

 Zavedená povinnosť nosiť rúško (mať prekryté horné dýchacie cesty) v priestoroch 

ministerstva, 

 Zavedená povinnosť dodržiavania odstupu minimálne 2 metre, 

 Zavedená povinnosť zvýšenej intenzity umývania rúk, 

 Zvýšený dôraz na dezinfekciu madiel, dverných kľučiek, zábradlí, dochádzkových turniketov, 

tlačidiel, ako i priestorov MPRV SR, 

 Obstaranie prostriedkov dezinfekcie priestorov,  

 Zavedenie informačnej povinnosti pre všetkých zamestnancov, informovať zamestnávateľa o 

návšteve zahraničia ktorú absolvoval zamestnanec, alebo osoba s ním žijúca v spoločnej 

domácnosti, 

 Zavedenie domácej karantény pre zamestnancov vracajúcich sa zo zahraničia formou 

dovolenky alebo príležitostného home officu v zmysle platných opatrení Úradu verejného 

zdravotníctva, 

 Zavedenie nulovej tolerancie voči príchodu na pracovisko s príznakmi choroby, 

 Obmedzenie stretávania sa zamestnancov, formou obmedzenia ich počtu v priestoroch 

pracoviska o 30%, 

 Monitoring informačných zdrojov ohľadom šírenia ochorenia COVID-19,  

 Informačné opatrenia voči zamestnancom a návštevníkom, 

 Obmedzenie tuzemských pracovných ciest a zakázanie zahraničných pracovných ciest (resp. 

iba so súhlasom GTSÚ). 

 

Nákup OOPP: 

 

Obstaranie OOPP pre zamestnancov MPRV SR na 30 dní prevádzky ministerstva. 
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Fáza 3: 

 

Núdzový stav na území Slovenskej republiky. Ďalšie zhoršenie epidemiologickej situácie. Ďalší nárast 

počtu zistených infikovaných osôb. Naplnenosť lôžkového fondu infekčných kliník a oddelení je viac 

ako 75 %. Začína úbytok zdravotníckeho personálu z dôvodov jeho infikovania chorými. Vznikajú 

ohniská nákazy, ktoré príslušné okresné úrady na návrh RÚVZ uzatvárajú do karantény.  

 

UKAZOVATELE A CIEĽ 

Prenos 
Trvalý prenos, reťazový prenos, šírenie v komunite 

(komunitný prenos), nekontrolovateľný prenos  

Cieľ 
Spomaliť prenos a zabrániť KOLAPSU 

ZDRAVOTNÍCTVA 

PRIORITNÉ OBLASTI PRÁCE 

Vedenie, kontrola, koordinácia Rozšírenie mechanizmov reakcie na núdzové situácie 

Komunikácia o riziku  
Komunikácie o riziku, vzdelávať a aktívne 

komunikovať s verejnosťou  

Kontinuita činnosti 

Zdravotnícka starostlivosť 

Multisektorová spolupráca 

Zdroje 

Kapacity 

Zdravotnícky systém  

Sledovanie kontaktov 

Izolácia prípadov 

Posilnenie kontroly infekcií 

Bezpečnostné opatrenia (OOPP) 

Liečba v domácnosti (mierne a stredne ťažké 

ochorenia 

Ochranné opatrenia  

OOPP 

dezinfekčných prostriedkov 

umývanie rúk 

Opatrenia v spoločnosti 

 

Opatrenia v oblasti verejného zdravotníctva 

 

 

 

 

Nefarmakologické opatrenia  

Umývanie rúk 

Osobná a respiračná hygiena 

Samoizolácia (domáca izolácia) 

Karanténa 

Cestovateľské poradenstvo 

Kompenzačné mechanizmy (OČR, PN) 

Zisťovanie a sledovanie kontaktov 

a manažment prípadov 

Zintenzívnenie detekcie prípadov 

Sledovanie a monitorovanie kontaktov  

Karanténa kontaktov   

Izolácia prípadov 
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Plnia sa nasledovné opatrenia Fázy 3 - vyhlásenie núdzového stavu na území SR 

 

MPRV SR   realizuje protiepidemické opatrenia podľa usmernenia hlavného hygienika SR 

v rámci svojej pôsobnosti 

informuje operačné stredisko PKV SR 

nakupuje a zabezpečuje ďalšie OOPP pre potreby svojho rezortu 

určuje svoje ubytovacie kapacity pre potreby karantény 

 

Protiepidemické opatrenia v rámci svojej pôsobnosti:  

 

 Zavedená povinnosť nosiť rúško (mať prekryté horné dýchacie cesty) v priestoroch 

ministerstva, 

 Zavedená povinnosť dodržiavania odstupu minimálne 2 metre, 

 Zavedená povinnosť zvýšenej intenzity umývania rúk, 

 Zvýšený dôraz na dezinfekciu madiel, dverných kľučiek, zábradlí, dochádzkových turniketov, 

tlačidiel, ako i priestorov MPRV SR, 

 Obstaranie prostriedkov dezinfekcie priestorov, 

 Zavedenie informačnej povinnosti pre všetkých zamestnancov, informovať zamestnávateľa o 

návšteve zahraničia ktorú absolvoval zamestnanec, alebo osoba s ním žijúca v spoločnej 

domácnosti, 

 Zavedenie 5 dňovej karantény pre zamestnancov vracajúcich sa zo zahraničia formou 

dovolenky alebo príležitostného home officu v zmysle platných opatrení Úradu verejného 

zdravotníctva, 

 Obmedzenie stretávania sa zamestnancov, formou obmedzenia ich počtu v priestoroch 

pracoviska o 60%, 

 Zavedenie nulovej tolerancie voči príchodu na pracovisko s príznakmi choroby, 

 Monitoring informačných zdrojov ohľadom šírenia ochorenia COVID-19, 

 Informačné opatrenia voči zamestnancom a návštevníkom, 

 Zakázanie zahraničných a tuzemských pracovných ciest. 

 

Nákup OOPP: 

 

Obstaranie OOPP pre zamestnancov MPRV SR na 30 dní prevádzky. 
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Fáza 4: 

 

Postupný návrat do medzipandemického obdobia. 

 

UKAZOVATELE A CIEĽ 

Prenos 
Postupne rutinné systematické testovanie 

vzoriek respiračných ochorení 

Cieľ 
Redukcia počtu prípadov 

PREŤAŽENÉ ZDRAVOTNÍCTVO 

PRIORITNÉ OBLASTI PRÁCE 

Vedenie, kontrola, koordinácia 
Update pandemického plánu  

 

Komunikácia o riziku  
Komunikácie o riziku  Vzdelávať a aktívne 

komunikovať s verejnosťou  

Zdravotnícky systém  Nedostatok OOPP, diagnostík 

Triedenie a testovanie  

Testovanie prípadov 

Systém monitorovania 

 

Ochranné opatrenia v zdravotníckych 

zariadeniach 

Zníženie záťaže zdravotníctva 

Opatrenia v spoločnosti 

 

Opatrenia v oblasti verejného zdravotníctva 

 

Nefarmakologické opatrenia  

Umývanie rúk 

Osobná a respiračná hygiena 

Izolácia prípadov 

Zisťovanie a sledovanie kontaktov 

a manažment prípadov 

Pokračovanie v sledovaní kontaktov  

Karanténa kontaktov  

Izolácia prípadov 
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4. Zoznam príloh pandemického plánu 

 

1. Manažment v ohnisku nákazy na ochorenie COVID-19 

2. Schéma protiepidemických opatrení pre osoby v kontakte s prípadom ochorenia 

3. Rizikové skupiny obyvateľstva  

4. Osobné ochranné pracovné pomôcky 

5. Úlohy rezortov v rámci prípravy na ďalší priebeh pandémie COVID-19 v SR 

6. Plán spojenia operačného strediska PKV SR s pandemickými strediskami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Príloha č. 1 

Manažment ohniska nákazy na ochorenie COVID-19 

 

1. Definícia prípadu (zdroj: ECDC) 

 

Klinické kritériá 

Každá osoba, ktorá má aspoň jeden z nasledujúcich príznakov: 

kašeľ 

telesná teplota nad 38˚C  

sťažené dýchanie 

náhly nástup straty čuchu, chuti alebo porucha chuti 

 

Diagnostické zobrazovacie kritériá 

Rádiologický dôkaz vykazujúci lézie kompatibilné s COVID-19 

 

Laboratórne kritériá 

Detekcia nukleovej kyseliny SARS-CoV-2 v klinickej vzorke. 

 

Epidemiologické kritériá 

Aspoň jedna z týchto dvoch epidemiologických súvislostí: 

 

 osoba, ktorá bola pred nástupom príznakov v úzkom kontakte v posledných 14 dňoch s 

potvrdeným prípadom COVID-19  

 osoba, ktorá navštívila alebo pracovala 14 dní pred nástupom príznakov v zariadení pre zraniteľné 

skupiny populácie, kde bol potvrdený prebiehajúci prenos COVID-19. 

 

Klasifikácia prípadov 

 

Možný prípad: 

Každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritériá 

 

Pravdepodobný prípad: 

Každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritériá, má epidemiologickú súvislosť 

alebo 

Každá osoba, ktorá spĺňa diagnostické kritériá 

 

Potvrdený prípad: 

Každá osoba, ktorá spĺňa laboratórne kritériá 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

2. Definícia osôb v kontakte  

Za osobu v kontakte sa považuje osoba bez symptómov ochorenia, ktorá bola alebo mohla byť 

v kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19. Miera rizika 

infekcie závisí od úrovne expozície. 

 

Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície): 

Za osobu vo vysokom riziku expozície sa považuje osoba: 

 ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, 

 ktorá mala fyzický kontakt s prípadom COVID-19, 

 ktorá mala nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami prípadu COVID-19 (napr. pri 

kašľaní), 

 ktorá bola v uzavretom prostredí (napr. v domácnosti, triede, zasadacej miestnosti, nemocničnej 

čakárni atď.) s prípadom COVID-19 dlhšie ako 15 minút, 

 ktorá sedela vedľa prípadu COVID-19, vo vzdialenosti do dvoch sedadiel v lietadle (v akomkoľvek 

smere), cestujúci ako spolucestujúci alebo osoby poskytujúce starostlivosť a členovia posádky 

obsluhujúci v časti lietadla, kde sedel indexový prípad (ak závažnosť príznakov alebo pohyb 

prípadu naznačujú rozsiahlejšie vystavenie, pasažieri sediaci v celej časti alebo všetci pasažieri v 

lietadle sa môžu považovať za blízke kontakty), 

 zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca starostlivosť prípadu COVID-19, alebo 

pracovníci laboratória manipulujúci so vzorkami prípadu COVID-19 bez odporúčaných OOP alebo s 

možným porušením použitia OOP. 

 

Za osobu v nízkom riziku expozície sa považuje osoba: 

 ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov kratšie ako 15 minút,  

 ktorá bola v uzavretom prostredí s prípadom COVID-19 kratšie ako 15 minút,  

 ktorá cestovala spolu s prípadom COVID19 akýmkoľvek dopravným prostriedkom*,  

 zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca starostlivosť prípadu COVID-19, alebo 

pracovníci laboratória manipulujúci so vzorkami prípadu COVID19 s odporúčanými OOP 

 

* S výnimkou, že sedela v lietadle, ako sa uvádza v príslušnom bode - Osoba v úzkom kontakte (vysoké 

riziko expozície). 

 

3. Kľúčové opatrenia pre manažment kontaktov 

 

Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície): 

Počas obdobia 14 dní od ostatnej expozície prípadu COVID-19 osoba dodržiava:  

 izoláciu v domácom prostredí alebo v mieste poskytovania pobytových sociálnych služieb, 

opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu a cestovania,  

 denné sledovanie vlastných príznakov kompatibilných s COVID-19 vrátane horúčky akéhokoľvek 

stupňa, kašľa, únavy alebo problémov s dýchaním,  

 denné meranie a zaznamenávanie teploty, 

 prísnu hygienu rúk a respiračnú etiketu,  

 dodržiavať prísnu hygienu rúk a respiračnú etiketu,  
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 ak sa objavia príznaky, okamžite sa izolovať a vyhľadať lekársku pomoc, pokiaľ možno najprv 

telefonicky, podľa odporučení vnútroštátnych/miestnych orgánov. 

 v prípade potreby kontaktuje regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ),  

 

RÚVZ počas obdobia 14 dní po poslednej expozícii prípadu COVID-19:  

 aktívne sleduje kontakty (napr. telefónne rozhovory, e-maily, textové správy). Kontakty môžu byť 

vyzvané, aby proaktívne kontaktovali úrady verejného zdravotníctva hneď ako sa u nich objavia 

kompatibilné príznaky, mimo plánovaného sledovania,  

 testuje kontakty, u ktorých sa vyvinú príznaky COVID-19, ak je to možné, 

 ak je test negatívny, pokračuje v opatreniach počas obdobia 14 dní po poslednom vystavení,  

 ak je test pozitívny, vytvorí z neho prípad (EPIS) a sleduje jeho kontakty. 

 

Osoba v nízkom riziku expozície: 

Počas obdobia 14 dní od ostatnej expozície osoba dodržiava:  

 denné sledovanie príznakov kompatibilných s COVID-19 vrátane horúčky akéhokoľvek stupňa, 

kašľa, únavy alebo problémov s dýchaním,  

 opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu a vyhýbať sa cestovaniu,  

 prísnu hygienu rúk a opatrenia respiračnej etikety,  

 ak sa vyskytnú príznaky, okamžite sa izoluje a kontaktuje telefonicky lekára; ak ide o klienta 

pobytového ZSS, izoláciu v obytnej miestnosti určenej na preventívne oddelenie od ostatných 

osôb. 

 

RÚVZ počas obdobia 14 dní po poslednej nízkorizikovej expozícii prípadu COVID-19:  

 informuje kontakty v nízkom riziku, aby kontaktovali regionálny úrad verejného zdravotníctva, ak 

sa u nich vyskytnú akékoľvek príznaky COVID-19,  

 ak sa u kontaktu objavia príznaky kompatibilné s COVID-19, postupuje ako v prípade 

vysokorizikových kontaktov.  

Na základe individuálneho posúdenia rizika môže regionálny úrad verejného zdravotníctva zvážiť 

vylúčenie kontaktov v nízkom riziku z práce, ak pracujú so zraniteľnými skupinami populácie (napr. 

osoby, ktoré poskytujú starostlivosť starším ľuďom). 

 

 

4. Protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s ochorením COVID-19 

 

4.1 Protiepidemické opatrenia vykonávané u osôb v úzkom kontakte: 

Sú opatrenia vykonávané s cieľom zabrániť šíreniu nákazy. Ich podstatou je karanténa osôb 

podozrivých  z nákazy, ktorú je možné vykonávať izoláciou úzkeho kontaktu v domácom alebo inom 

určenom prostredí na vymedzené obdobie (napr. na inkubačný čas) od ostatnej expozície. Súčasťou 

protiepidemických opatrení ja aj sledovanie zdravotného stavu a podľa charakteru ohniska aj 

laboratórne vyšetrovanie pôvodcu nákazy a iné opatrenia zamerané na obmedzenie šírenia nákazy. 

 

Vykonávané protiepidemické opatrenia: 

- dĺžka trvania protiepidemických karanténnych opatrení (lekársky dohľad, zvýšený zdravotný 

dozor, karanténa) je 14 dní od ostatného kontaktu s ochorením COVID-19 a nariaďuje ich 

príslušný RÚVZ,  



20 

 

- nariadenie denné sledovania príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (náhly nástup aspoň 

jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), 

- zákaz sociálnych kontaktov (napr. návšteva kina, spoločenských a hromadných podujatí), 

- zákaz cestovania, 

- izolácia v domácom alebo nemocničnom prostredí podľa individuálneho posúdenia typu 

domácnosti alebo v mieste poskytovania pobytových sociálnych služieb (možnosť zdržiavania sa 

v samostatnej izbe, prítomnosť osôb s rizikovými faktormi pre akviráciu infekcie), schopnosť 

dodržiavať režimové opatrenia a pod., 

- obmedzenie pracovnej činnosti, návštevy školy, 

- v prípade objavenia sa príznakov okamžité telefonické hlásenie ošetrujúcemu lekárovi a územne 

príslušnému regionálnemu hygienikovi,  

Nariadenie protiepidemických karanténnych opatrení je možné vykonať podľa epidemiologickej 

situácie: 

- zápisnicou o epidemiologickom vyšetrovaní. Táto zápisnica z dôvodu rýchleho a efektívneho 

zvládnutia epidemiologickej situácie  nahrádza rozhodnutie RÚVZ podľa § 12 ods. 2 písm. f) 

zákona č. 355/2007 Z. z. o nariadení izolácie v domácom prostredí alebo zdravotníckom 

zariadení. Zamestnanec odboru/oddelenia epidemiológie RÚVZ vystaví zápisnicu o 

epidemiologickom vyšetrovaní a odošle túto zápisnicu príslušnému všeobecnému lekárovi, ktorý 

vystaví pre sociálnu poisťovňu doklad o dočasnej práceneschopnosti z dôvodu karantény osoby v 

úzkom kontakte. Všeobecný lekár si jedno vyhotovenie zápisnice uschová pre prípad kontroly 

sociálnou poisťovňou, 

- rozhodnutím podľa § 12 zákona č. 355/2007 Z. z. o nariadení karanténnych opatrení účastníkovi 

konania. Ak je účastník konania cudzinec a neovláda slovenský jazyk, RÚVZ mu vydá rozhodnutie 

aj v anglickom jazyku. Takéto rozhodnutie má pre účastníka konania informatívny charakter, t. j. 

regionálny hygienik ho nepodpisuje a nepečiatkuje pečiatkou so štátnym znakom. Takéto 

rozhodnutie je potrebné spolu s rozhodnutím v štátnom jazyku odovzdať účastníkovi konania. 

 

4.2 Protiepidemické opatrenia vykonávané u osôb v bežnom kontakte: 

Sú opatrenia vykonávané s cieľom zabrániť šíreniu nákazy u osôb s nízkym rizikom expozície. 

Zameriavajú sa na samosledovanie klinických príznakov na vymedzené obdobie (napr. počas 

inkubačného času) od ostatnej expozície. 

 

Vykonávané protiepidemické opatrenia: 

- pri bežnom kontakte sa osoba sama sleduje 14 dní od ostatného kontaktu s prípadom ochorenia 

COVID-19, 

- osoba sama sleduje vznik klinických príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (náhly nástup 

aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka),  

- v prípade objavenia sa príznakov okamžite telefonicky kontaktuje ošetrujúceho lekára, 

- ak je klient pobytového ZSS, izolácia v obytnej miestnosti určenej na preventívne oddelenie od 

ostatných osôb. 

 

4.3 Protiepidemické opatrenia vykonávané u suspektných, pravdepodobných a potvrdených 

prípadov 

Sú opatrenia vykonávané s cieľom poskytnúť adekvátnu stavu vyžadujúcu zdravotnú starostlivosť a 

zabrániť šíreniu nákazy. Ich podstatou je liečba a izolácia v zdravotníckom zariadení alebo v domácom 
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alebo inom určenom  prostredí v závislosti od zdravotného stavu a podmienok na izoláciu 

v domácom prostredí na vymedzené obdobie (napr. počas inkubačného času) od ostatnej expozície.  

 

4.4 Definícia osôb v kontakte (osôb podozrivých z nákazy) pri profesionálnej expozícii(osoby, ktoré 

prichádzajú profesionálne do kontaktu s podozrivými z ochorenia alebo chorými osobami napr. 

zdravotnícki pracovníci,  pracovníci sociálnych zariadení, polícia, hasiči, ozbrojené sily, a pod.)  

 

Nechránený kontakt s prípadom ochorenia COVID-19 (vysoké riziko expozície):  

Profesionálna expozícia charakteru úzkeho kontaktu bez alebo s nedostatočným použitím OOPP. 

 

Chránený kontakt (správne použitie OOPP) s prípadom ochorenia COVID-19 

Profesionálna expozícia charakteru úzkeho kontaktu s adekvátnym použitím OOPP. 

 

5. Opatrenia v ohnisku nákazy 

Podľa epidemiologickej situácie sa rozhoduje, či sa v ohnisku nákazy budú vyšetrovať iba úzke 

kontakty pre potvrdené prípady alebo na základe individuálneho posúdenia aj pre pravdepodobné 

(laboratórne nejednoznačné) prípady.   

Činnosti vykonávané v ohnisku:  

• príprava  

• identifikácia a vyšetrenie prvého prípadu (indexového prípadu), zabezpečenie izolácie 

• izolácia a monitorovanie úzkych a bežných kontaktov indexového prípadu 

• testovanie symptomatických a podľa možností aj asymptomatických kontaktov 

• celková koordinácia opatrení na miestnej, národnej resp. medzinárodnej úrovni (viď algoritmus). 

 

Tieto činnosti boli zoskupené do troch kategórií:  

• koordinácia a riadenie (prebiehajúce počas celého trvania ohniska) 

• počiatočné nastavenie (jednorazové investície na začiatku riadenia ohniska), 

• sledovanie kontaktov, karanténa, monitorovanie a testovanie symptomatických kontaktov (podľa 

zváženia a dostupnosti aj asymptomatických)pre každý indexový prípad a jeho kontakty. 
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Príloha č. 2 

 

Schéma protiepidemických opatrení pre osoby v kontakte s potvrdeným prípadom  

 

 
 

Asymptomatická osoba, ktorá bola 

v kontakte s prípadom  

Typ 

expozície 

Bežný kontakt 

(nízke riziko 

expozície) 

Úzky kontakt 

(vysoké riziko 

expozície) 

Samosledovanie príznakov 

infekcie počas 

inkubačného času  po 

expozícií: 

- denné monitorovanie      

príznakov ochorenia 

a telesnej teploty 

Sledovanie zdravotného stavu pacienta pod 

dohľadom RÚVZ (protiepidemické opatrenia sa 

vykonávajú po dobu inkubačného času po 

expozícií): 

- sledovať zdravotný stav  

- zdržať sa sociálnych kontaktov, cestovania, 

účasti na výučbových aktivitách (výnimka e-

learningové formy), pracovnej činnosti  a činností, 

ktoré si vyžaduje opustiť miesto izolácie (výnimka 

práca v mieste domácej izolácie) 

 

Horúčka, alebo 

príznaky 

respiračnej 

infekcie? 

Nie Áno 

Žiadne ďalšie riziko 

infekcie  

Izolovať sa a okamžite 

kontaktovať zdravotnícku pomoc 

Laboratórne testovanie 

Potvrdený 

Kontinuálne 

monitorovanie 

počas 

inkubačného 

času  po 

expozícií 

Nepotvrdený 

Manažment 

pacienta 

Vyhľadávanie kontaktov 
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 Príloha č. 3 

 
         Organizačný útvar  

         Dátum 

         Vybavuje  

 

Pre: Služobný úrad  

 

Vec:  Žiadosť o príležitostný home office (práca z domu) / dovolenku 

V zmysle Príkazného listu č. 04/2020 zo dňa 31. augusta 2020 si Vás dovoľujeme požiadať 

o nariadenie dovolenky / schválenie príležitostného home office - práce z domu (nehodiace sa - 

prečiarknuť):  

PRE:   Titul, Meno, Priezvisko zamestnanca 

Funkčné zaradenie zamestnanca 

V TERMÍNE 

 

OD                                  DO    

 

ODÔVODNENIE:  

Zamestnanec bol (nehodiace sa – prečiarknuť): 

 

a) v kontakte s    potvrdeným / pravdepodobným ale nepotvrdeným prípadom COVID-19   

 

b) v bežnom kontakte (nízke riziko expozície)2 ,   úzkom kontakte (vysoké riziko expozície)3  

s osobou v bode a)   

Popis kontaktu: 

 

 

c) v zahraničí  

 

Informácie o mieste a trvaní zahraničnej cesty: 
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d) žije v domácnosti s osobou, ktorá bola v zahraničí. 

Zamestnanec - osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície) uvedie: 

  

a) kontakty na zamestnancov MPRV SR  s ktorými prišla do kontaktu (po termíne, kedy sa 

stretla s prípadom COVID) spolu s druhom kontaktu ku každej dotknutej osobe (úzky 

kontakt / bežný kontakt) 

b) miesto pohybu v rámci priestorov MPRV SR 

 

 

        ...................................................... 
        Titul, Meno, Priezvisko 
        funkcia vedúceho zamesnanca 
   

Vyjadrenie GTSÚ: 

súhlasím / nesúhlasím*      

 

Dňa:                                                      

  ................................................ 

                                                                                                      Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD. 
                                                      generálna tajomníčka služobného úradu 

 

*nehodiace sa – prečiarknuť 

1 Za osobu v kontakte sa považuje osoba bez symptómov ochorenia, ktorá bola alebo mohla byť v kontakte 
s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19. 

2Za osobu v úzkom kontakte (vysokom riziku expozície) sa považuje osoba ktorá: 

- mala osobný kontakt s prípadom COVID do 2 metrov dlhšie ako 15 minút 

- mala fyzický kontakt s prípadom COVID 

- mala nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami prípadu COVID (napr. pri kašľaní...) 

- bola v uzavretom priestore (napr. v domácnosti, v triede, zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni, atď.) 

s prípadom COVID dlhšie ako 15 minút 

- sedela vedľa prípadu COVID vo vzdialenosti do dvoch sedadiel  v lietadle, cestujúci ako spolucestujúci alebo 

osoby poskytujúce starostlivosť a  členovia posádky obsluhujúci v časti lietadla, kde sedel indexový prípad, 

- je zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca starostlivosť prípadu COVID, alebo pracovníci 

laboratória manipulujúci so vzorkami prípadu COVID bez odporúčaných OOPP alebo s možným porušením 

použitia OOPP. 
3 Za osobu v bežnom kontakte (nízkom riziku expozície) sa považuje osoba ktorá: 

- mala osobný kontakt s prípadom COVID do 2 metrov kratšie ako 15 minút 

- bola v uzavretom prostredí s prípadom COVID kratšie ako 15 minút 

- cestovala spolu s prípadom COVID akýmkoľvek dopravným prostriedkom 

- je zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúce starostlivosť prípadu COVID, alebo 

pracovníci laboratória manipulujúci so vzorkami prípadu COVID s odporúčanými OOPP 
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Príloha č. 4 

 

 

Rizikové skupiny obyvateľstva 

 

 

Profesionálna expozícia - 

zdravotnícki pracovníci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovníci v poľnohospodárstve 

Zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, najmä: 

a) všeobecný lekár pre dospelých, 

b) všeobecný lekár pre deti a dorast, 

c) stomatológ, 

d) zdravotná sestra v ambulancii všeobecných lekárov pre 

dospelých, 

e) zdravotná sestra v ambulancii pre deti a dorast, 

f) personál geriatrických oddelení, 

g) lekár a sestra ambulancie pohotovostnej služby. 

Zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti 

a) najmä personál: 

1.  infekčné oddelenie, 

2.  interné oddelenie, 

3.  pľúcne oddelenie, 

4.  OAIM, 

5.  JIS, 

6. urgentného príjmu,  

7. príjmovej ambulancie, 

b) záchranná zdravotná služba, 

c) dopravná zdravotná služba. 

Lekári epidemiológovia, verejní zdravotníci odborov/oddelení 

epidemiológie, ktorí zabezpečujú činnosti v ohnisku nákazy 

Zamestnanci laboratórií vykonávajúcich laboratórnu 

diagnostiku pandemického vírusu 

a) veterinárni lekári 

b) ošetrovatelia zvierat 

c) pracovníci v potravinárskom priemysle 

Zachovanie chodu hospodárstva a  

verejného života 

 

Riadiaci pracovníci, špecialisti a odborníci 

Kľúčové hospodárske odvetvia: 

a) elektroenergetika, 

b) plynárenstvo, 

c) teplárenstvo, 

d) ropa a ropné výrobky, 

e) baníctvo, 

f) chemický priemysel, 

g) farmaceutický priemysel, 

h) hutnícky priemysel, 

i) strojárenský priemysel zameraný na zdravotnícke 

zariadenia. 
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Polícia a Ozbrojené sily SR: 

j) polícia, 

k) ozbrojené sily Slovenskej republiky, 

l) zbor väzenskej a justičnej stráže, 

m)  HaZZ a horskí záchranári 

Pracovníci v doprave 

Pracovníci v školstve 

Osoby, ktoré môžu byť potenciálnym 

prameňom nákazy 2 

Personál zariadení sociálnych služieb8) a CDR 

Najmä personál zariadení:  

a) liečební pre dlhodobo chorých, 

b) ADOS. 

Personál špeciálne výchovných zariadení (reedukačných 

centier, diagnostických centier, liečebno-výchovných sanatórií. 

                                                           
2 „Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
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Príloha č. 5 

 

Osobné ochranné pracovné pomôcky 

 

1. Zoznam OOPP určených pre zamestnancov vykonávajúcich poskytovanie ZS a protiepidemické 

opatrenia v pôsobnosti jednotlivých rezortov 

 

Pri práci je potrebné: 

- používať vhodné OOPP, 

- dodržiavať bariérovú ošetrovateľskú techniku, 

- vykonávať dezinfekciu rúk, dezinfekciu priestorov čakární urgentného príjmu, vozidiel záchrannej 

zdravotnej služby, vyšetrovní a iných priestorov, kde sa vyskytoval suspektný, pravdepodobný 

alebo potvrdený prípad ochorenia. Na dezinfekciu je nevyhnuté používať prostriedky 

s virucídnymi účinkami. 

 

OOPP pre ošetrujúci personál pre prevenciu nákazy kontaktom, respiračným kvapôčkovým sekrétom, 

vzduchom:  

- jednorazový ochranný oblek (overal),  

- ochranné okuliare alebo štít,  

- respirátor FFP2 / FFP3,  

- chirurgické/tvárové rúško,  

- rukavice, 

- ochranné návleky na obuv, 

- patologický vak. 

 

Všeobecné zásady používania OOOP pri kontakte s potvrdeným / suspektným prípadom COVID-19: 

Z dôvodu pravdepodobnosti prenosu koronavírusu SARS-CoV-2 bezpríznakovými osobami alebo 

osobami s miernymi príznakmi by mali zdravotnícke zariadenia zabezpečiť, aby pracovníci a pacienti 

dodržiavali bezpečnú vzdialenosť od osôb, najmä v prostrediach s vyšším rizikom šírenia. Použitie 

chirurgických masiek zdravotníckymi pracovníkmi na osobnú ochranu a kontrolu prameňa pôvodcu 

nákazy a dodržiavanie hygieny rúk je štandardným bezpečnostným opatrením a opatrením na 

zníženie prenosu infekcie v zdravotníckych zariadeniach. 

  

Odber biologických vzoriek z dýchacích ciest (napr. nazofaryngeálneho tampónu): 

- Zdravotnícki pracovníci bez priameho kontaktu s pacientom: udržiavanie odstupu od pacienta 

najmenej 2 metre, chirurgické rúško, hygiena rúk, rukavice, ochranný plášť. V prípade možnosti 

použiť fyzickú bariéru (napr. sklené alebo plastové okienko) nie sú potrebné žiadne OOPP, 

dodržuje sa hygiena rúk. 

- Zdravotnícki pracovníci s priamym kontaktom s pacientom: riziko kašľania alebo kýchania a 

tvorby aerosólov. Pri odbere vo vnútorných priestoroch: rukavice, ochrana očí (tvárový štít, 

okuliare), ochranný plášť a čiapku, respirátor FFP3/FFP2. Pri odbere vzorky je možné používať 

ochranné pomôcky na ochranu dýchacích ciest (chirurgická rúška alebo respirátor) pri viacerých 

pacientov na dlhšiu dobu (až 4 - 6 hodín pre respirátory) bez odstránenia, pokiaľ nie je 

poškodený alebo znečistený, pokiaľ to výrobca výslovne nezakazuje. Pri odbere vo vonkajšom 

prostredí sa riziko významne znižuje. 



28 

 

 

Transport pacientov  

- Zdravotnícki pracovníci, ktorí sprevádzajú / monitorujú pacienta, používajú počas prepravy 

rukavice, respirátor FFP2, (ak nie je k dispozícii použijú chirurgické rúško), ochrana očí (štít alebo 

ochranné okuliare) a ochranný odev. Pacientom sa poskytne chirurgické rúško a rukavice. 

- Osoba sediaca na prednom sedadle, vrátane vodiča, by nemali byť v kontakte s pacientom. Ak 

predná a zadná časť sanitky nie je odčlenená fyzickou bariérou, mali by aj osoby na predných 

sedadlách použiť chirurgické rúško. 

 

Ošetrenie v ambulancii alebo nemocnici 

- Kontakt v trvaní menej ako 15 minút so vzdialenosťou viac ako 2 metre, činnosti bez tvorby 

aerosolu: používa sa chirurgické rúško, ochrana očí (tvárový štít alebo okuliare), ochranný plášť a 

rukavice (napr. pobyt v izbe pacienta). 

- Kontakt so vzdialenosťou menej ako 2 metre, činnosti potenciálnou možnosťou tvorbou aerosolu: 

Používa sa respirátor FFP2 (v prípade nedostatku chirurgické rúško), ochrana očí (ochranný štít 

alebo okuliare), ochranný plášť / zástera s dlhým rukávom, čiapka a rukavice (napr. vyšetrovanie 

dutiny ústnej, nosovej, toaleta dutiny ústnej). 

- Výkon procedúr s možnou tvorbou aerosólu (endotracheálna intubácia, bronchoskopia, otvorené 

odsávanie, indukcia spúta, operácia a pitva, podávanie nebulizovanej liečby, manuálna ventilácia 

pred intubáciou, ošetrenie pacienta ležiaceho v pronačnej polohe, odpojenie pacienta od 

ventilátora, neinvazívna pozitívna tlaková ventilácia, tracheostómia, kardiopulmonálna 

resuscitácia, iné endoskopické výkony hlavne v hornej časti GIT) sa používa respirátor FFP3/FFP2, 

ochrana očí (ochranný štít alebo okuliare) nepriepustný ochranný odev s dlhými rukávmi, čiapka a 

rukavice (počet osôb pri procedúre sa minimalizuje). 
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Príloha č. 6 

 

Vzory predkladania požiadaviek na OOPP pre SŠHR SR   

 

VAŠA HLAVIČKA 

 

Správa štátnych hmotných rezerv SR 

OMRaPZ 

Pražská č. 29 

812 63 Bratislava 

 

Vec  

Žiadosť orgánu krízového riadenia – ........... na poskytnutie pohotovostných zásob zo Správy štátnych 

hmotných rezerv Slovenskej republiky 

 

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky dňa 12.03.2020 

o 06:00 hod. a vzhľadom k tomu, že mimoriadna udalosť svojim charakterom presahuje možnosti 

vykonávať úlohy a opatrenia prostriedkami orgánu krízového riadenia –  .......... Vás 

žiadam 

v zmysle § 19 zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a doplnení zákona  

č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných 

komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

o poskytnutie nasledovných pohotovostných zásob za účelom riešenia vzniknutej mimoriadnej 

udalosti na území Slovenskej republiky: 

 

a) názov a kontaktné údaje orgánu krízového riadenia, pre ktorý je požiadavka určená: 

Orgán krízového riadenia:  

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu:  

Telefón (mobil):  

Fax a e-mail:  

 

b) deň, mesiac, rok a čas uplatnenia požiadavky: 

c) deň, mesiac, rok a čas vyhlásenia mimoriadnej situácie: 12.03.2020, 6:00 hod. 

d) názov, množstvo a druh položky pohotovostných zásob a dôvod použitia:  

UVIESŤ DÔVOD POUŽITIA. 

 

e) meno, priezvisko a telefónne číslo osoby zodpovednej za prevzatie pohotovostných zásob, 

f) meno, priezvisko a telefónne číslo osoby zodpovednej za prepravu pohotovostných  zásob, 

 

Príloha: dokument o vyhlásení MS 

g) podpis štatutárneho orgánu. 

       ____________________ 

             štatutárny orgán 
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Príloha č. 7 

 

Úlohy vybraných subjektov v ďalšom priebehu pandémie COVID-19 v Slovenskej republike 

 

Pandémia vyhlásená WHO trvá. Počas pandémie trvá vyhlásená mimoriadna situácia na celom území 

Slovenska. V prípade, že sa situácia bude zhoršovať, budú sa zavádzať potrebné opatrenia, prípadné 

vyhlásenie núdzového stavu3.  

 

Fáza 0 – Vyhlásenie pandémie 

 

Vyhlásenie pandémie Svetovou zdravotníckou organizáciou. V súlade so zákonom číslo 42/1994 Z. z. 

o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov navrhuje ÚVZ SR príslušnému orgánu 

civilnej ochrany vyhlásiť na území Slovenskej republiky mimoriadnu situáciu. Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky predkladá vláde Slovenskej republiky návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie 

na území SR. 

 

Úloha: Zvoláva sa rokovanie PKV SR, monitoruje sa epidemiologická situácia, MZ SR a ÚVZ SR 

vydávajú opatrenia na ochranu zdravia po vyhlásení mimoriadnej situácie, koordinujú 

protiepidemické opatrenia v SR.  

 

Z: ÚVZ SR, MZ SR 

S: RÚVZ, ÚOŠS  

T: priebežne 

 

Fáza 1 - Mimoriadna situácia na území SR 

 

Zhoršenie epidemiologickej situácie. Postupný nárast počtu zistených infikovaných osôb, postupné 

zvyšovanie počtov hospitalizovaných na infekčných klinikách a oddeleniach. 

 

Úlohy: 

1. Monitoring výskytu ochorenia COVID-19 a vykonávanie epidemiologického dohľadu 

(surveillance), epidemiologicky vyšetrovať, aktívne zisťovať 

Z: ÚVZ SR 

S: RÚVZ  

T: priebežne 

 

2. Odber a transport vzoriek biologického materiálu u osôb odoslaných všeobecným lekárom 

alebo iným zdravotníckym zariadením   

Z: MZ SR 

S: ÚVZ SR - RÚVZ   

                                                           
3 Čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a 
núdzového stavu - Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k 
ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu 
značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej 
havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území 
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T: podľa potreby 

 

3. Odber a transport vzoriek biologického materiálu u nelegálnych migrantov a maloletých bez 

sprievodu 

Z: MV SR  

S: ÚVZ SR – RÚVZ, ÚPSVaR / MPSVR  

T: podľa potreby 

 

4. Odber a transport4 vzoriek biologického materiálu v marginalizovaných rómskych komunitách 

Z: MZ SR  

S: MV SR5, MO SR6, MPSVR SR, Zdravé regióny (osveta – pomocné profesie v MRK, obce)   

T: podľa potreby 

 

5. Odber a transport7 vzoriek biologického materiálu v zariadeniach sociálnych služieb 

Z: MZ SR  

S: MPSVR SR  

T: podľa potreby 

 

6. Monitorovať protiepidemické opatrenia susedných štátov  

Z: MZVEZ SR  

S: MZ SR   

T: priebežne 

 

7. Vykonávať policajné kontroly na hranici v blízkosti ohniska nákazy na území susedného štátu 

Z: MV SR  

S: MO SR   

T: podľa potreby 

 

8. Zabezpečiť zdravotnícky personál pre činnosť v odberových tímoch a mobilných odberových 

miestach  

Z: MZ SR, poskytovatelia ústavnej a ambulantnej ZS 

S: ADOS, VÚC, MV SR15), MO SR 

T: priebežne 

 

9. Predkladať požiadavky rezortov na poskytovanie zásob OOPP  

Z: M a ÚOŠS      

S: SŠHR   

T: priebežne 

 

 

                                                           
4 transport zabezpečí primárne dopravná zdravotná služba, v prípade nevyhnutnej potreby HaZZ 
5 asistencia pri odoberaní, ochranu života, zdravia a majetku pracovníkov odoberajúcich vzorky, resp. dohľad nad verejným 
poriadkom 
6 je potrebné zohľadniť stále platné uznesenie vlády SR č. 196/2020 k návrhu Plánu riešenia ochorenia COVID-19 v 
marginalizovaných rómskych komunitách, kde bola uvedeným rezortom uložená obdobná úloha v bode B.5 vytvoriť 
odberové skupiny na odber klinických vzoriek 
7 transport zabezpečí primárne dopravná zdravotná služba, v prípade nevyhnutnej potreby HaZZ 
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10. Koordinovať vyskladnenie OOPP podľa priorít, ktoré určí PKV SR 

Z: SŠHR SR 

S: M a ÚOŠS    T: priebežne 

 

11. Zabezpečiť informovanosť obyvateľstva o aktuálnej situácii a prijatých protiepidemických 

opatreniach  

Z: M a ÚOŠS  

S: VÚC, obce    

T: priebežne 

 

12.  Pripraviť a zabezpečiť realizáciu krízovej komunikácie (vnútrorezortnej, mimorezortnej) počas 

druhej vlny pandémie 

Z: MZ SR - Operačné stredisko PKV SR 

S: M a ÚOŠS 

T: priebežne 

 

13.  Uzatvoriť lokalitu8 s ohniskom nákazy a zabezpečiť núdzové zásobovanie, verejný poriadok a 

bezpečnosť  

Z: obce, MV SR9  

S: RÚVZ, MO SR, MPSVR SR 

T: podľa potreby 

14. Zabezpečiť poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rámci uzatvorenej lokality 

Z: okresný úrad 

S: MZ SR, MV SR15), VÚC 

T: podľa potreby 

 

15.  Vyhlásiť, prijať a zrealizovať opatrenia vo vzťahu k všetkým druhom dopravy  

Z: MDV SR, VÚC, obce 

S: MV SR, ÚVZ SR, dopravný úrad 

T: podľa potreby 

 

16. Pripraviť návrh na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie 

Z: MH SR 

S: M a ÚOŠS 

T: podľa potreby 

 

17. Pripraviť návrh na zabezpečenie pandemickej vakcíny pre Slovenskú republiku 

Z: MZ SR,ÚVZ SR 

S: MZ SR, PKV SR 

T:  v potrebnom čase 

 

 

                                                           
8 Lokalita = budova, objekt, zariadenie, ulica, obec 
9 MV SR zabezpečí verejný poriadok 
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18. Preveriť stav vybavenosti poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti prístrojmi na ÚPV 

a pripravenosti personálu na ich obsluhu 

Z: MZ SR 

S: VÚC (v prípade tých, ktoré sú zriaďovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti) 

T:  priebežne 

 

19. Organizovať a zabezpečovať periodickú dezinfekciu miest v hromadným výskytom 

obyvateľstva (zástavky MHD, nástupiská vlakov, chodby úradov, všetky druhy čakární)  

Z: obce, mestá 

S: príslušné rezorty 

T: priebežne 

 

20. Zber dát na úrovni všetkých rezortov a zdieľanie týchto dát pre vyhodnocovanie dopadov 

pandémie, rizík a iných parametrov súvisiacich s ochranou zdravia 

Z: MZSR10, ÚVZ SR  

S: MIRRI, NCZI, M a ÚOŠS 

T: priebežne 

 

21. Vytvoriť tzv. EWRS/Alert systém11 

Z: MZ SR, ÚVZ SR,  

S: všetky rezorty, RÚVZ, samospráva a VÚC, poskytovatelia ZSS a CDR, iné zariadenia potenciálne 

v riziku vzniku ohniska, ÚDZS-obhliadajúci lekári, laboratóriá vykonávajúce diagnostiku 

pandemického vírusu 

T:priebežne od začiatku pandémie po jej ukončenie - v každej fáze 

 

22. Priebežne stanovovať mieru rizík v populácii pre stratifikáciu osôb (všetky vekové skupiny) na 

pracoviskách vykonávajúcich triedenie osôb  

Z: ÚVZ SR  

S: MZ SR  

T: priebežne 

 

23. Vydať usmernenia k zabezpečeniu činnosti v zariadeniach sociálnych služieb a v centrách pre 

deti a rodiny nachádzajúcich sa v rizikovej lokalite 

Z: MPSVR SR 

S: ÚVZ SR 

T: podľa potreby 

 

Fáza 2 - Mimoriadna situácia na území SR 

 

Ďalšie zhoršenie epidemiologickej situácie. Ďalší nárast počtu zistených infikovaných osôb. 

Naplnenosť lôžkového fondu infekčných kliník a oddelení je viac ako 50 %. Vznik ohnísk nákazy.  

                                                           
10MZ SR navrhne set zberu dát (odbor štandardných postupov a ÚVZ SR), MIRRI a NCZI  zabezpečia výkazy zberu dát a flow 
dát s ich základným spracovaním a súčinné všetky rezorty a ich podriadené organizácie 
11medzirezortný epidemiologicko-klinický systém pre včasné rozpoznanie, identifikovanie a odpoveď na možný vznik 
ohniska v súvislosti s pandémiou 
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Úlohy: 

1. Uzatvoriť lokalitu12 s ohniskom nákazy a zabezpečiť núdzové zásobovanie, verejný poriadok a 

bezpečnosť 

Z: obce, MV SR13  

S: RÚVZ, MO SR, MPSVR SR 

T: podľa potreby 

 

2. Zabezpečiť poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rámci uzatvorenej lokality 

Z: okresný úrad 

S:  MZ SR, MV SR19), VÚC 

T: podľa potreby 

 

3. Vydať protiepidemické opatrenia s lokálnou účinnosťou v prípade uzatvárania prevádzok 

a zákazu organizovania verejných podujatí a iné 

Z: RÚVZ 

S: ÚVZ SR, MPSVR SR, MH SR 

T: podľa potreby 

 

4. Zabezpečiť prevádzku laboratórií na vyšetrovanie vzoriek v určenom čase vo vybraných 

krajských mestách - KE, BB, TN, BA 

Z: ÚVZ SR, RÚVZ  

S: MZ SR, ŠVPS, SAV 

T: podľa potreby 

 

5. Vydať plán opatrení k zabezpečeniu činnosti v zariadeniach sociálnych služieb a CDR 

Z: MPSVR SR 

S: MZ SR, ÚVZ SR    

T: podľa potreby 

 

6. Zabezpečiť ubytovacie kapacity v zariadeniach určených na izoláciu  

Z: M a ÚOŠS, VÚC, obce, vysoké školy 

S: MF SR, MV SR, MH SR - SŠHR SR, NGO 

T: priebežne 

 

7. Zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť, zabezpečiť antikonfliktné tímy (aj v MRK) 

Z: obce, MV SR  

S: MO SR, MPSVR SR – psychosociálna podpora 

T: priebežne 

 

 

                                                           
12 Lokalita = budova, objekt, zariadenie, ulica, obec 
13 MV SR zabezpečí verejný poriadok 
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8. Pripraviť opatrenia na možné obnovenie dočasných kontrol na určených vnútorných hraniciach 

SR v prípade masívneho rozšírenia ochorení COVID-19 na územiach susedných štátov, aktivácia 

e-karantény 

Z: MV SR  

S: MO SR, MZVEZ SR, vláda SR 

T: podľa potreby 

 

9. Zabezpečiť pravidelný a bezpečný transport slovenských občanov cez hranice na územie SR 

z okolitých letísk 

Z: MZVEZ SR 

S: MV SR, vláda SR 

T: podľa potreby 

 

10. Vyhlásiť, prijať a zrealizovať opatrenia vo vzťahu k všetkým druhom dopravy  

Z: MDV SR, VUC, obce 

S: MV SR, ÚVZ SR, dopravný úrad  

T: podľa potreby 

 

11. Prijať opatrenia na zastavenie vzdelávacieho procesu, pripraviť náhradné vyučovacie procesy 

 Z: MŠVVaŠ SR  

 S: ÚVZ SR, obce, VÚC 

 T: v potrebnom čase 

 

12. Koordinovať a riešiť sociálne, mzdové dopady nariadenej izolácie občanov  

Z: MPSVR SR  

S: M a ÚOŠS 

T: podľa potreby 

 

13. Zabezpečiť starostlivosť o klientov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí 

nemôžu byť umiestnení v domácom prostredí 

Z: MPSVR SR,  

S: MZ SR, VÚC, obce 

T: v potrebnom čase 

 

14. Vydať príkaz ministra zdravotníctva poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí 

disponujú infekčnými klinikami a oddeleniami na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu 

Z: MZ SR 

S: RÚVZ  

T: v potrebnom čase 

 

15. Upraviť podmienky platenia poistného na sociálne poistenie a podporného obdobia 

v nezamestnanosti a spočívanie určených lehôt uvedených v zákone č. 124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  

Z: vláda SR (na základe predloženia vecne príslušným ministerstvom) 

S: sociálna poisťovňa, MPSVR SR 

T: v potrebnom čase 
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Fáza 3 - Núdzový stav na území Slovenskej republiky 

 

Ďalšie zhoršenie epidemiologickej situácie. Ďalší nárast počtu zistených infikovaných osôb. 

Naplnenosť lôžkového fondu infekčných kliník a oddelení je viac ako 75 %.  Začína úbytok 

zdravotníckeho personálu z dôvodov jeho infikovania chorými. Vznikajú ohniská nákazy, ktoré 

príslušné okresné úrady na návrh RÚVZ uzatvárajú do karantény. 

  

Úlohy: 

1. Pripraviť a predložiť na rokovanie vlády SR návrh na vyhlásenie núdzového stavu  

Z: MZ SR, vláda SR 

S: M a ÚOŠS 

T: podľa potreby 

 

2. Predložiť na rokovanie vlády SR návrh na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie 

Z: MH SR 

S: M a ÚOŠS 

T: podľa potreby 

 

3. Vydať nariadenie na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie 

Z: vláda SR 

S: M a ÚOŠS 

T: podľa potreby 

 

4. Uzatvoriť lokalitu14 s ohniskom nákazy a zabezpečiť núdzové zásobovanie, verejný poriadok a 

bezpečnosť 

Z: obce, MV SR15  

S: RÚVZ, MO SR, MPSVR SR 

T: podľa potreby 

 

5. Zabezpečiť poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rámci uzatvorenej lokality 

Z: okresný úrad 

S: MZ SR. MV SR21), MO SR,VÚC 

T: podľa potreby 

 

6. Aktivácia zariadení určených na izoláciu (určiť ako subjekty hospodárskej mobilizácie) 

Z: M a ÚOŠS, VÚC, obce 

S: MF SR, MV SR, MH SR – SŠHR SR, NGO 

T: počas trvania núdzového stavu 

 

7. Vydať príkaz ministra zdravotníctva poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí 

disponujú infekčnými klinikami a oddeleniami na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu 

Z: MZ SR 

S: RÚVZ  
                                                           
14 Lokalita = budova, objekt, zariadenie, ulica, obec 
15 MV SR zabezpečí verejný poriadok 
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T: v potrebnom čase 

 

8. Zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti, zabezpečenie antikonfliktných tímov (aj v 

MRK) 

Z: obce, MV SR  

S: MO SR, MPSVR SR – psychosociálna podpora 

T: priebežne 

 

9. Plniť plán opatrení k zabezpečeniu činnosti v zariadeniach sociálnych služieb a CDR 

Z: MPSVR SR 

S: MZ SR, ÚVZ SR    

T: podľa potreby 

 

10. Zabezpečenie pohotovostných zásob na zabezpečenie základných životných potrieb 

obyvateľstva, na zabezpečenie činnosti zasahujúcich zložiek IZS alebo pre potreby subjektov 

hospodárskej mobilizácie, uvoľnenie hmotných rezerv a zabezpečiť použitie mobilizačných 

rezerv 

Z: SŠHR SR 

S: orgány krízového riadenia  

T: podľa potreby 

 

11. Zabezpečiť vyskladnenie OOPP a zdravotníckych pomôcok a materiálu na zabezpečenie 

riešenia pandémie na základe požiadaviek orgánov krízového riadenia 

Z: SŠHR SR 

S: orgány krízového riadenia, MO SR - OS SR 

T: na vyžiadanie na základe potreby 

 

12. Zabezpečiť distribúciu OOPP a zdravotníckych pomôcok a materiálu na zabezpečenie riešenia 

pandémie na základe požiadaviek orgánov krízového riadenia a metodiky stanovenej MZ SR 

Z: orgány krízového riadenia, VÚC  

 S: obce 

 T: po vyskladnení 

 

13. Zabezpečiť usmerňovanie zdravotnej starostlivosti formou telemedicíny, v prípade potreby 

zdravotnú starostlivosť (kontaktná medicína) - v zariadeniach určených na izoláciu, 

v nocľahárňach, útulkoch   

Z: MZ SR 

S: VÚC 

T: podľa potreby 

 

14. Vyhlásiť, prijať a zrealizovať opatrenia vo vzťahu k všetkým druhom dopravy  

Z: MDV SR, VUC, obce  

S: MV SR, ÚVZ SR, Dopravný úrad  

T: podľa potreby 

 



38 

 

15. Zabezpečiť doručovanie zásielok a sprostredkovanie peňažných služieb (dávky a dôchodky) do 

obcí, miest, regiónov, lokalít na území, v ktorých bude nariadená izolácia; zabezpečiť 

bezkolízne distribuovanie dávok a dôchodkov  

Z: MDV SR  

S: obec, ÚSVRK (len v príprave návrhu) 

T: podľa potreby 

 

16. Prijať opatrenia na zastavenie vzdelávacieho procesu, pripraviť náhradné vyučovacie procesy 

Z: ÚVZ SR, 

S: MŠVVaŠ SR, obce, VÚC 

T: podľa potreby 

 

17. Realizovať nariadené opatrenia hospodárskej mobilizácie 

Z: dotknuté subjekty hospodárskej mobilizácie  

S: M a ÚOŠS, okresné úrady, VÚC, obce 

T: podľa potreby 

 

18. Koordinovať a riešiť sociálne, mzdové dopady nariadenej izolácie občanov  

Z: MPSVR SR  

S: M a ÚOŠS 

T: podľa potreby 

 

19. Zabezpečiť starostlivosť o klientov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí 

nemôžu byť umiestnení v domácom prostredí 

Z: MZ SR  

S: MPSVR SR, VÚC, obce 

T: v potrebnom čase 

 

20. Pokračovať v dezinfekcii miest s hromadným výskytom obyvateľstva (rozšírené o komunikácie, 

chodníky s dôrazom na tie ktoré sú určené na vstup/výstup do uzavretých miest karantény).  

Z:  obce, mestá 

 

21. Vytvoriť tzv. EWRS/Alert systém16 

Z: MZ SR, UVZSR,  

S: všetky rezorty, RÚVZ, samospráva a VÚC, poskytovatelia ZSS a CDR, iné zariadenia potenciálne 

v riziku vzniku ohniska, ÚDZS-obhliadajúci lekári, laboratóriá klinickej diagnostiky vzoriek 

pandemického vírusu 

T:priebežne od začiatku pandémie po jej ukončenie – v každej fáze 

 

22. Zabezpečiť plynulosť a nepretržitosť odpadového hospodárstva preferujúc aktuálny verejný 

záujem 

Z: MH SR  

S: MZ SR T: v potrebnom čase 

                                                           
16medzirezortný epidemiologicko-klinický systém pre včasné rozpoznanie, identifikovanie a odpoveď na možný 

vznik ohniska v súvislosti s pandémiou 
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23. Zabezpečiť bezodkladný výkon prehliadok mŕtvych tiel za účelom identifikovania možného 

ohniska šírenia nákazy v mieste úmrtia 

 Z: ÚDZS, ÚVZ SR, RÚVZ 

 S: MZ SR, MV SR17 

T: v potrebnom čase 

 

24. Zabezpečiť bezodkladný transport mŕtvych tiel z miesta úmrtia na miesto pochovania, prípade 

do miesta vykonania štátom nariadenej kremáci. 

Z: ÚDZS, MO SR 

S: MZ SR, MV SR23) 

T: v potrebnom čase 

 

25. Vyhlásiť, prijať a zrealizovať opatrenia vo vzťahu k preprave nákladu alebo poštových zásielok 

vo všetkých druhoch dopráv na územie Slovenskej republiky 

Z: MV SR, MDV SR 

S: MZ SR, ÚVZ SR, MV SR23) 

T: v potrebnom čase 

 

26. Zabezpečiť pomoc osamelým klientom sociálnych služieb žijúcich v domácom prostredí Z: 

MPSVR SR 

S: VÚC, obce;  

T: počas obmedzenia prevádzky ambulantných služieb 

 

27. Upraviť podmienky platenia poistného na sociálne poistenie a podporného obdobia 

v nezamestnanosti a spočívanie určených lehôt uvedených v zákone č. 124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  

Z: vláda SR (na základe predloženia vecne príslušným ministerstvom) 

S: Sociálna poisťovňa, MPSVR SR 

T: v potrebnom čase 

 

Fáza 4 - Uvoľňovanie opatrení 

 

Postupný návrat do epidemiologickej situácie pred vyhlásením pandémie. 

 

Úlohy: 

1. Zabezpečiť odvolanie krízového/núdzového stavu vládou SR 

Z: ÚV SR (predkladá navrhovateľ) 

S: MV SR  

T: podľa potreby 

 

2. Zabezpečiť odvolanie, modifikáciu, ponechanie vydaných opatrení  

Z: vláda SR (uznesenia), (predkladá navrhovateľ) 

S: ÚVZ SR, M a ÚOŠS T: podľa potreby 

                                                           
17 MV SR zabezpečí verejný poriadok 
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3. Zrušiť kontroly na určených vnútorných hraniciach SR a obnoviť možnosť medzinárodnej 

dopravy 

Z: vláda SR (predkladá navrhovateľ) 

S: MV SR – PPZ, MDVaV SR 

T: podľa potreby 

 

4. Zrušiť nariadenie o vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie 

Z: vláda SR (predkladá navrhovateľ) 

S: MH SR, M a ÚOŠS  

T: podľa potreby 

 

5. Zrušiť opatrenia k zabezpečeniu činnosti v ZSS a CDR 

Z: MPSVR SR 

S: MZ SR, ÚVZ SR    

T: podľa potreby 

 

6. Vypracovať analýzu postupov a opatrení prijatých počas vyhlásenej  krízovej situácie v 

súvislosti s pandémiou (COVID-19) a analýza dopadov pandémie na verejné zdravie, 

fungovanie štátu a jeho súčasti. 

Z: ÚVZ SR, MZ SR 

S: M a ÚOŠS 

T: do určeného času 

 

7. Zrušiť opatrenia v oblasti poistného a podporného obdobia nezamestnanosti a v oblasti 

bezpečnosti práce 

Z: vláda SR 

S: MPSVR SR 

T: od určeného času 
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Príloha č. 8 

 
Plán spojenia operačného strediska PKV SR s pandemickými strediskami 

 

 

Organizácia Kontaktná 
osoba 

priama 
linka 

mobil E-mailová adresa 

Ministerstvo obrany SR, 
Vojenský ústav hygieny a 
epidemiológie Bratislava 

MUDr. Ivan 
Šavrda 

960 501 400 
0903 820 

691 
ivan.savrda@mil.sk 

Ministerstvo vnútra SR plk. MUDr. 
Gustáv Ušiak 

+421-9610-56000;                                         
80-56000  

gustav.usiak@minv.sk 

Ministerstvo zahraničný 
vecí a európskych 
záležitostí SR 

JUDr. Barbara 
Illková, PhD. 

+421 2 5973 700 
0918 660 

007 
barbara.illkova@mzv.sk 

Mgr. Vladimír 
Fraňo 

+421 2 5978 3080 
0918 660 

332 
vladimir.frano@mzv.sk 

Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR 

Ing. Maroš 
Borza 

+421 2 5937 4284 
0918 864 

959 
maros.borza@mniedu.sk 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR 

Ing. Michaela 
Hricková 

+421 2 5926 6158 
0908 899 

468 
michaela.hrickova@land.gov.sk 

Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR 

Ing. Ján 
Hudák, PhD. 

+421 2 2046 9212  jan.hudak@employment.gov.sk 
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