
1/3 
 

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
so sídlom vo Vranove nad Topľou, Pribinova 95, PSČ 093 17 Vranov nad Topľou   

  
IČO: 17335787      Fax: 00421 57 4889360     Tel: 00421 57 4464631           e-mail: vt.epid.@uvzsr.sk 

Č:HEPZaVkZ/00576/19/002025                                                    Vranov nad Topľou: 16.04.2019  

 

Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam                    

podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z. 

 

R O Z H O D N U T I E  

 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou ako orgán 

príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod  28 zákona č. 355/2007 Z. z.       

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) v súvislosti s potvrdenými 

ochoreniami na osýpky u obyvateľa obce Tovarné podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 12 ods. 2 

písm. d) a f) zák.  č. 355/2007 Z. z., § 5 ods. 1 písm. h) a ods. 2 a § 18 vyhl. MZ SR č. 585/2008 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v platnom 

znení (ďalej len „vyhl. č. 585/2008 Z. z.“) v spojení s Aktualizovaným usmernením hlavného 

hygienika SR k Akčnému plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho 

rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v SR č. OE/5612/2017 zo dňa 02.08.2017 a v 

spojení  s Akčným plánom na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového 

syndrómu a na elimináciu rubeoly v SR uverejnenom vo vestníku  MZ SR v bode č. 1, vo 

vestníku  MZ SR čiastka 1- 4/2008 a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 71/1967 Zb.“) n a r i a ď u j e  tieto 
 

o p a t r e n i a : 
 

Podľa § 12 ods. 2 písm. d) a f) zák. č. 355/2007 Z. z. sú všetky fyzické osoby s pobytom v obci 

Tovarné veku od 6 mesiacov do 50 rokov a zamestnanci obecného úradu, zamestnanci a klienti 

zariadenia sociálnych služieb AMETYST, zamestnanci a žiaci základnej a materskej školy obce 

Tovarné povinné dňom vydania tohto rozhodnutia: 

 

1. Bezodkladne po doručení tohto rozhodnutia podrobiť sa u svojho ošetrujúceho 

lekára lekárskemu dohľadu, ktorý bude spočívať v zisťovaní subjektívnych 

ťažkostí a klinických príznakov, ktoré môžu súvisieť s ochorením na osýpky 

(horúčka a makulopapulózny exantém a kašeľ alebo nádcha alebo konjuktivitída). 

V prípade zistenia subjektívnych príznakov alebo objektívnych klinických príznakov  

sa podľa pokynov ošetrujúceho lekára podrobiť odberu krvi na serologické vyšetrenie 

na prítomnosť markerov osýpok.  
 

2. Podľa pokynov ošetrujúceho lekára podrobiť sa mimoriadnemu očkovaniu proti 

osýpkam jednou dávkou vakcíny. 
 

Termín: ihneď po zverejnení rozhodnutia  
 

Podľa § 51 ods. 3 zák. č. 355/2007 Z. z. ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie 

povinností podľa bodov 1 a 2 zástupca dieťaťa. 
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Podľa § 55 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. sa vylučuje odkladný účinok prípadne podaného 

odvolania a to z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, spočívajúceho v ochrane zdravia ľudí 

pred nebezpečenstvom šírenia prenosného ochorenia.  

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Vyššie uložené opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia na 

osýpky sa nariaďujú v súvislosti s výskytom ochorenia u fyzických osôb s pobytom v obci 

Tovarné.  V ohnisku nákazy sa predpokladá možné ďalšie šírenie ochorení na osýpky vzhľadom 

na charakter nákazy a vzhľadom na súčasný epidemický  výskyt  ochorení  na  osýpky  v okrese 

Vranov nad Topľou.  

Osýpky patria k najnákazlivejším prenosným ochoreniam, ktoré sa rýchlo šíria 

vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. Zároveň patria medzi 

najzávažnejšie ochorenia najmä v detskom veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých 

komplikáciách, ako sú pneumónie, bronchopneumónie, encefalitídy a otitídy. Najúčinnejším 

preventívnym opatrením je očkovanie. 
Na základe týchto skutočností  bolo nutné v súlade s § 12 ods. 2 písm. d) a f) zák.                     

č. 355/2007 Z.z. a § 5 ods. 1 písm. h) a ods. 2 a § 18 vyhl. MZ SR č. 585/2008 Z. z., nariadiť 

povinné mimoriadne očkovanie (postexpozičnú profylaxiu pre vnímavé osoby) a karanténne 

opatrenie, ktoré spočíva v povinnosti podrobiť sa lekárskemu dohľadu.  

Opatrenia boli nariadené podľa Aktualizovaného usmernenia hlavného hygienika SR 

k Akčnému plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu 

a na elimináciu rubeoly v SR č.  OE/5612/2017 zo dňa 02.08.2017 a podľa Akčného plánu na 

udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu 

rubeoly v SR uverejnenom vo vestníku MZ SR v bode č.1, vo vestníku  MZ SR čiastka               

1- 4/2008. 

Podľa § 51 ods. 1 písm. a), b), c), d) ods. 3 zák. č. 355/2007 Z. z. sú fyzické osoby 

povinné plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 cit. zákona nariadené 

príslušným orgánom verejného zdravotníctva, spolupracovať s regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva pri plnení opatrení, oznámiť neodkladne ošetrujúcemu lekárovi a regionálnemu 

úradu verejného zdravotníctva všetky okolnosti dôležité na predchádzanie vzniku a šíreniu 

prenosných ochorení  a poskytovať informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie, podrobiť 

sa v súvislosti  s predchádzaním prenosným ochoreniam lekárskym vyšetreniam a diagnostickým 

skúškam, ktoré nie sú spojené s nebezpečenstvom pre zdravie, preventívnemu podávaniu 

protilátok a iných prípravkov, povinnému očkovaniu, liečeniu prenosných ochorení, izolácii a 

karanténnym opatreniam, ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie uvedených povinností 

zástupca dieťaťa. 

Podľa § 13 ods. 1 vyhl. MZ SR č. 585/2008 Z. z. očkovanie osôb vykonáva lekár na 

základe preskripčného obmedzenia alebo ním poverená sestra po posúdení aktuálneho 

zdravotného stavu očkovanej osoby a po zhodnotení možných dočasných alebo trvalých 

kontraindikácií očkovania podľa písomnej informácie pre používateľa lieku a súhrnu 

charakteristických vlastností lieku.   

Podľa § 26 ods.1 zák.č.71/1967 Zb. doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán 

v prípade keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi alebo pokiaľ to ustanovuje 

osobitný zákon. V danom prípade pre krátkosť času nebolo možné presne zistiť účastníkov 

konania a ich zástupcov v uvedenej lokalite.                                                                                                                                                             
 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany verejného zdravia 

potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a nariadiť opatrenia 

na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia v zmysle citovaných predpisov.  
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Vylúčenie odkladného účinku rozhodnutia vyplýva z dôvodu zamedzenia šírenia vysoko 

nákazlivého vírusového ochorenia. 

P o u č e n i e : 
 

 Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným 

ochoreniam musí byť vyvesená v súlade s § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. na úradnej tabuli 

RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou. 

 Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb.  možno proti tomuto rozhodnutiu podať 

do 15 dní  odo dňa jeho doručenia odvolanie na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 

sídlom vo Vranove nad Topľou, na adresu uvedenú v záhlaví rozhodnutia. 

            Z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu a to ochrany verejného zdravia,                      

na zníženie možnosti vzniku a nebezpečenstva šírenia prenosnej choroby sa podľa § 55 ods. 2 

zák. č. 71/1967 Zb. vylučuje odkladný účinok  odvolania.  

V súlade s  § 55 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb.  sa proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného 

účinku nemožno  odvolať.  

 Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom  

podľa tretej časti Správneho súdneho poriadku zák. č.162/2015 Z.z.. 

Toto rozhodnutie  je vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Pribinova 95, 093 17 Vranov nad 

Topľou. Rozhodnutie je umiestnené na webovej stránke Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou www.ruvzvt.sk. 

 

Posledný deň vyvesenia  sa považuje za deň doručenia podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb. 

Verejná vyhláška platí 21 dní od posledného prípadu ochorenia na osýpky v obci Tovarné. 

 

Vybavuje:  

Oddelenie hygieny epidemiológie poradne zdravia a výchovy k zdraviu tel. č.: 057 /44 64 563  

 

Na vedomie: 

1. Všeobecné ambulancie pre deti a dorast poskytujúce zdravotnú starostlivosť pre povinné osoby  

2. Všeobecné ambulancie pre dospelých poskytujúce zdravotnú starostlivosť pre povinné osoby 

3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava 

4. Dôvera Zdravotná poisťovňa, Digital Park II., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava  

5. Union, Zdravotná poisťovňa, Vajnorská 10645/100 (Polus City Center), 83104 Bratislava – 

Nové Mesto 

6. Úrad verejného zdravotníctva SR 

7. Lekár Prešovského samosprávneho kraja 

8. Obec Tovarné, Obecný úrad Tovarné č.4, 094 01 Tovarné (IČO: 000 332 887)   

 

 

        
                                                                                            RNDr. Ľudmila Rosiarová 

                      regionálna hygienička 

  

 

 

 

Vyvesené dňa: 16.04.2019                                                    Zvesené dňa: 06.05.2019 


