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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: 

 

1. Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých alebo ambulancia všeobecného lekára pre 

deti a dorast alebo ambulancia lekárskej služby prvej pomoci. 

2. Centrálne prijímacie oddelenie (ďalej len „CPO“), prípadne iné oddelenie zdravotníckeho 

zariadenia. 

3. Zariadenia v pôsobnosti rezortu vnútra, obrany a dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja. 

4. Ostatné zariadenia spoločného ubytovania a stravovania. 

5. Domácnosť. 



2 

 

1. 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): 

 

a) 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, 

b) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy so 

všeobecným lekárom doplní a skompletizuje klinické a anamnestické epidemiologické 

údaje o hlásenej osobe podozrivej z ochorenia na VNN a na základe týchto údajov 

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,  

c) 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, 

d) KOS ZZS na základe nariadenia územne príslušného regionálneho hygienika RÚVZ 

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, 

e) posádka ZZS za asistencie polície vykoná bezpečný (izolovaný) transport osoby 

podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické pracovisko, 

f) personál určeného infektologického pracoviska 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, 

g) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy po vykonaní  

uvedených opatrení oznámi vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia hlavnému 

hygienikovi SR, 

h) 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. 
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2. Postup pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na VNN na CPO alebo prípadne na 

inom oddelení zdravotníckeho zariadenia: 

 

a) lekár CPO alebo lekár iného oddelenia zdravotníckeho zariadenia na základe pozitívnych 

klinických a anamnestických epidemiologických údajov a výsledkov konzultácie so 

službukonajúcim lekárom určeného infektologického pracoviska ihneď oznámi územne 

príslušnému regionálnemu hygienikovi RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy zistenie 

osoby podozrivej z ochorenia na VNN, 

b) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy s ošetrujúcim 

lekárom CPO alebo lekárom iného oddelenia zdravotníckeho zariadenia 

a službukonajúcim lekárom určeného infektologického pracoviska doplní a skompletizuje 

klinické a anamnestické epidemiologické údaje o osobe podozrivej z ochorenia na VNN 

a na základe týchto údajov nariadi:  

- ošetrujúcemu lekárovi CPO alebo lekárovi iného oddelenia zdravotníckeho zariadenia 

izolovať osobu podozrivú z ochorenia na VNN v účelovo vyčlenenej miestnosti na 

CPO alebo v účelovo vyčlenenej miestnosti v zdravotníckom zariadení,  

- ošetrujúcemu lekárovi CPO alebo lekárovi iného oddelenia zdravotníckeho zariadenia 

izolovať a vypracovať zoznam zdravotníckych pracovníkov CPO alebo iného 

oddelenia, ktorý prišiel do úzkeho kontaktu s osobou podozrivou z ochorenia na VNN 

v účelovo vyčlenenej miestnosti na CPO alebo v účelovo vyčlenenej miestnosti 

v zdravotníckom zariadení,  

- ošetrujúcemu lekárovi CPO alebo lekárovi iného oddelenia zdravotníckeho zariadenia 

uzatvoriť čakáreň, spracovať menný zoznam osôb (vrátane telefonického kontaktu) 

prítomných v čakárni oddelenia, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s osobou podozrivou 

z ochorenia na VNN a čakať na príchod epidemiológa, ktorého vyšle územne 

príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy, 

- KOS ZZS vyslať určenú posádku ZZS s asistenciou polície na vykonanie bezpečného 

(izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN na určené 

infektologické pracovisko, 

- epidemiológovi v súčinnosti s hygienikom zdravotníckeho zariadenia pripraviť návrh 

na realizáciu protiepidemických opatrení na CPO alebo inom oddelení zdravotníckeho 

zariadenia. 

c) 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, 

d) KOS ZZS na základe nariadenia územne príslušného regionálneho hygienika RÚVZ 

podľa miesta zistenia nákazy vyšle určenú posádku ZZS s asistenciou polície na CPO k 

vykonaniu bezpečného (izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN, 

e) posádka ZZS s asistenciou polície vykoná bezpečný (izolovaný) transport osoby 

podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické pracovisko, 

f) personál určeného infektologického pracoviska 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, 

g) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy po vykonaní  

uvedených opatrení oznámi vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia hlavnému 

hygienikovi SR,  

h) hlavný hygienik SR vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia oznámi ministrovi 

zdravotníctva SR a prijme opatrenia k monitorovaniu výsledkov laboratórnych testov 
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biologických vzoriek odobratých osobe podozrivej z ochorenia na VNN a zároveň určí, 

ktoré mikrobiologické pracovisko bude vykonávať laboratórnu diagnostiku. 

 

3. Postup pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na VNN v zariadeniach rezortov 

vnútra, obrany, dopravy výstavby a regionálneho rozvoja: 

 

a) 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, 

b) príslušný rezortný hygienik doplní a skompletizuje klinické a anamnestické 

epidemiologické údaje o osobe podozrivej z ochorenia na VNN a informuje územne 

príslušného regionálneho hygienika RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy, ktorého požiada 

o zabezpečenie vyslania posádky ZZS na vykonanie jej bezpečného (izolovaného) 

transportu na určené infektologické pracovisko, 

Zodpovednej osobe zariadenia príslušný rezortný hygienik nariadi: 

- ihneď izolovať osobu podozrivú z ochorenia na VNN v izolačnej miestnosti, alebo 

samostatnej miestnosti zariadenia,  

- uzavrieť zariadenie, spracovať menný zoznam osôb, s ktorými osoba podozrivá 

z ochorenia na VNN prišla do úzkeho kontaktu (vrátane telefonického 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, 

c) 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 nariadi:  

- KOS ZZS vyslať určenú posádku ZZS s asistenciou polície na vykonanie  bezpečného 

(izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN na určené 

infektologické pracovisko, 

d) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy požiada 

príslušného regionálneho hygienika RÚVZ so sídlom v Bratislave alebo RÚVZ so sídlom 

v Banskej Bystrici alebo RÚVZ so sídlom v Košiciach o vydanie nariadenie určenému 

infektologickému pracovisku k pripraveniu sa na prevzatie, izoláciu a poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti osobe podozrivej z ochorenia na VNN, 

e) KOS ZZS na základe nariadenia územne príslušného regionálneho hygienika 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, 

f) posádka ZZS s asistenciou polície vykoná bezpečný (izolovaný) transport osoby 

podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické pracovisko, 

g) personál určeného infektologického pracoviska 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,  

h) rezortný hygienik po vykonaní vyššie uvedených opatrení oznámi vzniknutú udalosť 

a vykonané opatrenia hlavnému hygienikovi SR, 

i) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy po vykonaní 

vyššie uvedených opatrení oznámi vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia hlavnému 

hygienikovi SR;  
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j) 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. 

 

4. Postup pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na VNN v ostatných zariadeniach 

spoločného ubytovania a stravovania: 

 

a) 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, 

b) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy doplní a 

skompletizuje klinické a anamnestické epidemiologické údaje o osobe podozrivej 

z ochorenia na VNN a 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, 

ktoré boli v úzkom kontakte s osobou podozrivou z ochorenia na VNN (vrátane 

telefonického kontaktu), zabezpečiť ich dočasnú karanténu a čakať na príchod 

epidemiológa, ktorý navrhne ďalšie opatrenia, 

- KOS ZZS vyslať určenú posádku ZZS s asistenciou polície na vykonanie bezpečného 

(izolovaného) transportu osoby podozrivej z ochorenia na VNN na určené 

infektologické pracovisko, 

- epidemiológovi pripraviť návrh na realizáciu protiepidemických opatrení v zariadení 

spoločného ubytovania a stravovania. 

c) 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, 

d) KOS ZZS na základe nariadenia územne príslušného regionálneho hygienika 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, 

e) posádka ZZS s asistenciou polície vykoná bezpečný (izolovaný) transport osoby 

podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické pracovisko, 

f) personál určeného infektologického pracoviska 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,  

g) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy po vykonaní 

uvedených opatrení oznámi vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia hlavnému 

hygienikovi SR, 

h) 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. 
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5. Postup pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na VNN volajúcej z domácnosti: 

 

a) KOS ZZS prijme na tiesňovej linke od volajúceho požiadavku na poskytnutie 

neodkladnej starostlivosti osobe s príznakmi infekčného ochorenia, 

b) KOS ZZS prostredníctvom ústnej komunikácie a zodpovedaním relevantných otázok zistí 

prvotné laické klinické a anamnestické epidemiologické údaje od osoby, 

c) KOS ZZS pri podozrení z ochorenia na VNN, ihneď oznámi vzniknutú udalosť územne 

príslušnému regionálnemu hygienikovi RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy, 

d) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy na základe 

pozitívnych klinických a anamnestických epidemiologických údajov ihneď 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 vykonať protiepidemické opatrenia v domácnosti volajúceho, 

e) 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, 

f) KOS ZZS na základe nariadenia územne príslušného regionálneho hygienika 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, 

g) posádka ZZS s asistenciou polície vykoná bezpečný (izolovaný) transport osoby 

podozrivej z ochorenia na VNN na určené infektologické pracovisko, 

h) personál určeného infektologického pracoviska 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,  

i) územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy po vykonaní 

vyššie uvedených opatrení oznámi vzniknutú udalosť a vykonané opatrenia hlavnému 

hygienikovi SR; 

j) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH 

hlavný hygienik SR 
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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“) (ochranné rúška, jednorazové rukavice, ochranné okuliare) pre 

poskytovanie bariérovej ošetrovateľskej starostlivosti pre pacientov s horúčkovým 

ochorením, preškolený personál zo zásad používania OOPP a likvidácie nebezpečného 

biologického odpadu, 

- 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 lekárov 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, 
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- 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. 
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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 

 

 



10 

 

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. Peter Bubla - hovorca 02/59373 116 

peter.bubla@health.gov.sk 

tlacove@health.gov.sk 

 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR 
Organizačný útvar Adresa Vedenie Kontakty 

hlavný hygienik SR a vedúci 

služobného úradu 

Úrad verejného zdravotníctva SR 

Trnavská 52 

526 45 Bratislava 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH  02/49284 246 

ivan.rovny@uvzsr.sk 

 

Odbor epidemiológie Úrad verejného zdravotníctva SR 

Trnavská 52 

526 45 Bratislava 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., 

MPH, MHA – vedúci odboru 

02/49284 330 

0907716999 

epida@uvzsr.sk 

jan.mikas@uvzsr.sk 

 

Odbor mediálny Úrad verejného zdravotníctva SR 

Trnavská 52 

526 45 Bratislava 

Mgr. Lenka Skalická - hovorkyňa 02/49284 384 

medialne@uvzsr.sk 

lenka.skalicka@uvzsr.sk 

 

Odbor lekárskej mikrobiológie Úrad verejného zdravotníctva SR 

Trnavská 52 

526 45 Bratislava 

Mgr. Katarína Pastuchová, MPH, MHA – 

poverená zastupovaním vedúcej odboru 

02/49284 275 

mikrobiologia@uvzsr.sk 

katarina.pastuchova@uvzsr.sk 

 

 

mailto:anton.tencer@health.gov.sk
mailto:miroslav.vicen@health.gov.sk
mailto:peter.bubla@health.gov.sk
mailto:tlacove@health.gov.sk
mailto:ivan.rovny@uvzsr.sk
mailto:epida@uvzsr.sk
mailto:jan.mikas@uvzsr.sk
mailto:medialne@uvzsr.sk
mailto:lenka.skalicka@uvzsr.sk
mailto:mikrobiologia@uvzsr.sk
mailto:katarina.pastuchova@uvzsr.sk
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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.: 048/414 35 14 

sekretariát: 048/4335734, 048/4143514  

fax: 048/414 35 42 

e-mail: ruvzbb@vzbb.sk 

 

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc. 

tel.: 048/4367 733 

fax: 048/ 4142 642 

e-mail: cyril.klement@vzbb.sk  

MUDr. Mária Avdičová, PhD.  

tel.: 048/4367441 

fax: 048/4123637 

e-mail:  maria.avdicova@vzbb.sk 

RÚVZ so sídlom v Bardejove  Kuzmányho 18 

085 01 Bardejov 

tel. (sekretariát):  

054/4748606, 054/4880722 

fax: 054/4880730  

 

MVDr. Dana Džupirová 

tel.: 054/48 80721,  0910 819 316 

fax: 054/4748606 

e-mail: bj.dzupirova@uvzsr.sk 

 

Mgr. Ivana Balažová 

tel.: 054/4880702, 054/4723905 

        0917 121 946 

e-mail: bj.balazova@uvzsr.sk 

RÚVZ Bratislava, hlavné mesto so 

sídlom v Bratislave  

Ružinovská 8  

820 09 Bratislava 

tel.: 02/43338286, 0917 426111 

 

 

MUDr. Otakar Fitz  

tel.: 02/4333 8298 

fax: 02/43338288 

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@uvzsr.sk 

fax: 041/4302623  

 

Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, 

MHA 

tel.: 041/4302612 

fax: 041/4302623 

e-mail: ca.sekretariat@uvzsr.sk 

MVDr. Oľga Matláková  

tel.: 041/4302660 

fax: 041/4302623 

e-mail: ca.matlakova@uvzsr.sk 

RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede  Veľkoblahovská 1067/30 

P. O. BOX 138 

929 01 Dunajská Streda 

tel.: 031/5524936, 

031/5524857, 031/5521092  

fax: 031/5526 740 

e-mail: ds.ruvz@uvzsr.sk 

 

Ing. Rozália Robotková 

tel.: 031/5524936 

fax: 031/5526740 

e-mail: ds.rh@uvzsr.sk 

 

PhDr. Tomáš Kiss, PhD. 

tel.: 0905 863 861, 031/5524958 

e-mail: 

ds.epidemiologia1@uvzsr.sk 

 

RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne  Nemocničná 12 

026 01 Dolný Kubín 

MVDr. Jana Tomášková 

tel.: 043/5504811, 0905 239 076 

MUDr. Katarína Ranostajová 

tel.: 043/ 5504 825, 0908 460 521  

mailto:ruvzbb.@vzbb.sk
mailto:eleonora.fabianova@vzbb.sk
mailto:avdicova@vzbb.sk
mailto:bj.dzupirova@uvzsr.sk
mailto:ba.fitz@uvzsr.sk
mailto:ba.truska@uvzsr.sk
mailto:ca.sekretariat@uvzsr.sk
mailto:ds.ruvz@uvzsr.sk
mailto:ds.rh@uvzsr.sk
mailto:ds.epidemiologia1@uvzsr.sk
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tel.: 043/5864 806   

e-mail: ruvzdk@uvzsr.sk 

 

fax : 043/5884 874 

e-mail: dk.riaditel@uvzsr.sk 

 

 

e-mail: dk.epd@uvzsr.sk 

 

RÚVZ so sídlom v Galante  Hodská 2352/62 

924 81 Galanta 

tel.: 031/7806725, 031/7803221 

fax: 031/7802338 

e-mail: ruvzga@uvzsr.sk  

 

MUDr. Iveta Šuleková 

tel.: 031/7803221, 0904 346 064 

e-mail: ruvzga@uvzsr.sk 

ga.sulekova@uvzsr.sk 

MUDr. Iveta Šuleková 

tel.: 031/780 67 25, 031/78 33 312 

e-mail: ga.sulekova@uvzsr.sk 

RÚVZ so sídlom v Humennom  Ul. 26. novembra 2/1507 

066 18 Humenné 

tel.: 057/775 27 94 

e-mail: hn.ruvz@uvzsr.sk 

 

Mgr. Ing. Miroslav Veliký, MPH, MHA 

tel.: 057/7752794, 0915 922 712 

fax: 057/788 05 00 

e-mail: hn.riaditel@uvzsr.sk 

 

Mgr. Lenka Lesňáková 

tel.: 057/788 05 40,  0908 868 796 

e-mail: hn.lesnakova@uvzsr.sk  

 

RÚVZ so sídlom v Komárne  ul. Mederečská č. 39 

945 75 Komárno  

tel.: 035/7702627 035/7702626 

e-mail: ruvzkn@uvzsr.sk 

 

MUDr. Andrea Kološová  

tel.: 035/7700412,  0911 173 356 

fax: 035/700390 

e-mail: ruvzkn@uvzsr.sk 

MUDr. Andrea Kološová  

tel.: 035/7700412,  0911 173 356 

e-mail: epidakn@uvzsr.sk 

 

RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská č. 1,  

040 11 Košice 

tel.: 055/7860 101 

fax: 055/7860 147 

MUDr. Margita Kaplanová   

tel.: 055/7860101 

fax: 055/7860147 

e-mail: regionalnyhygienik@ruvzke.sk 

MUDr. Jana Seligová, PhD. 

tel.: 055/7860 201 

e-mail: seligova@uvzsr.sk 

epi@ruvzke.sk 

RÚVZ so sídlom v Leviciach Komenského č. 4. 

934 38 Levice 

e-mail: lv.sekretariat@uvzsr.sk 

 

MUDr. Alena Frtúsová, MPH 

tel.: 036/6312899 

fax: 036/6308592  

e-mail: lv.frtusova@uvzsr.sk  

lv.riaditel@uvzsr.sk 

 

MUDr.  Adriana  Czigányiová, MPH 

 tel.: 036/6305340, 036/6312265  

fax:  036/6305340  

e-mail: lv.cziganyiova@uvzsr.sk 

 

RÚVZ so sídlom v Liptovskom 

Mikuláši  

Štúrova ul.36 

031 80 Liptovský Mikuláš 

tel.: ústredňa: 044/ 56 23451   

e-mail: lm.sekretariat@uvzsr.sk 

 

MUDr. Gabriela Guráňová  

tel.: 044/5522538 

fax: 044/5523455 

e-mail: lm.riaditel@uvzsr.sk 

 

MUDr. Danica Maslenová, MPH 

tel.: 044/5514241 

e-mail: lm.oe@uvzsr.sk 

RÚVZ so sídlom v Lučenci  Petöfiho 1 

984 38 Lučenec 

tel.: 047/322567  

MUDr. Jarmila Lehotayová, MPH 

tel.: 047/4322567 

fax: 047/4322567 

MUDr. Simona Fančiová  

tel.: 047/4323572  

e-mail: lc.fanciova@uvzsr.sk 

mailto:ruvzdk@uvzsr.sk
mailto:dk.riaditel@uvzsr.sk
mailto:dk.epd@uvzsr.sk
mailto:ruvzga@uvzsr.sk
mailto:ruvzga@uvzsr.sk
mailto:ga.sulekova@uvzsr.sk
mailto:ga.sulekova@uvzsr.sk
mailto:hn.ruvz@uvzsr.sk
mailto:ruvzkn@uvzsr.sk
mailto:epidakn@uvzsr.sk
mailto:seligova@uvzsr.sk
mailto:lv.sekretariat@uvzsr.sk
mailto:lv.frtusova@uvzsr.sk
mailto:lv.riaditel@uvzsr.sk
mailto:lv.cziganyiova@uvzsr.sk
mailto:lm.sekretariat@uvzsr.sk
mailto:lm.riaditel@uvzsr.sk
mailto:lm.oe@uvzsr.sk
mailto:lc.fanciova@uvzsr.sk
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fax: 047/4322567 

e-mail: lc.sekretariat@uvzsr.sk 

 

e-mail: lc.lehotayova@uvzsr.sk 

 

 

 

RÚVZ so sídlom v Martine  Kuzmányho 27 

036 80 Martin 

tel.: 043/4132011, 043/4132096 

fax: 043/ 413 48 63     

e-mail: ruvzmt@uvzsr.sk   

 

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, 

MHA  

tel.: 043/4134863 0903514787 

fax: 043/4134863         

e-mail: mt.riaditel@uvzsr.sk 

 

prof. MUDr. Henrieta Hudečková PhD., 

MPH   

tel.: 043/4230791 

fax: 043/4134 863   

e-mail: mt.epid@uvzsr.sk     

 

RÚVZ so sídlom v Michalovciach  Sama Chalupku 5 

071 01 Michalovce 

tel.: 056/6880611 

fax: 056/6880636 

e-mail: mi.sekretariat@uvzsr.sk 

 

MUDr. Janka Stašková, MPH 

tel: 056/6880613 

fax: 056/6880636 

e-mail: mi.staskova@uvzsr.sk 

 

 

MUDr. Janka Stašková, MPH 

tel.: 056/ 6880  617 

e-mail: mi.epid@uvzsr.sk 

RÚVZ so sídlom v Nitre  Štefánikova 58 

949 63 Nitra  

tel.: 037/6560411,  

fax: 037/6560457 

e-mail: ruvznr@ruvznr.sk 

 

MUDr. Mgr. Katarína Tináková, MPH, 

MHA 

tel.: 037/6560411 

fax: 037/6560457 

e-mail: nr.riaditel@uvzsr.sk 

 

MUDr. Mgr. Katarína Tináková, MPH, 

MHA 

tel.: 037/6560411 

fax: 037/6560457 

e-mail: nr.riaditel@uvzsr.sk 

 

RÚVZ so sídlom v Nových 

Zámkoch  

Slovenská ul. 13 

940 30 Nové Zámky  

tel.: 035/6400992, 035/6400989  

fax: 035/6400996 

e-mail: ruvznz@uvzsr.sk 

 

MUDr. Milan Krkoška, MPH 

tel.: 035/640 09 92, 035/691 22 55,  

0903 476 762, 0905345740 

fax: 035/6400996 

e-mail: ruvznz@uvzsr.sk 

 

MUDr. Juraj Benko 

tel.: 035/6400 997,  035/6912194 

fax: 035/ 640 09 96 

nz.epid@uvzsr.sk, nz.benko@uvzsr.sk 

 

 

RÚVZ so sídlom v Poprade  Nemocničná 3 

058 97 Poprad 

tel.: 052/7721843 

fax: 052/7764446 

e-mail: pp.sekr@uvzsr.sk 

 

MUDr. Jozef Krak, MPH 

tel.: 052/7721843, 0903253033  

fax: 052/7764446 

e-mail: pp.riaditel@uvzsr.sk 

 

MUDr. Mária Pompová 

tel.: 052/7764452, 052/7125474, 

052/7125602,  0911 635 260 

e-mail:  

pp.epi@uvzsr.sk, pp.pompova@uvzsr.sk 

 

RÚVZ so sídlom v Považskej 

Bystrici  

Slovenských Partizánov 1130/50 

017 01  

Považská Bystrica 

tel.: 042/4328139  

fax: 042/4321668 

e-mail:  pb.ruvz@uvzsr.sk 

MUDr. Viera Sirotná, MPH 

tel.: 042/4328139 

fax: 042/4321668 

e-mail: pb.ruvz@uvzsr.sk 

 

Mgr. Eva Kopšíková 

tel.: 042/4450232, 042/4450230 

e-mail: pb.epid@uvzsr.sk 

pb.kopsikova2@uvzsr.sk 

 

mailto:lc.sekretariat@uvzsr.sk
mailto:lc.lehotayova@uvzsr.sk
mailto:ruvzmt@uvzsr.sk
mailto:mt.riaditel@uvzsr.sk
mailto:mt.epid@uvzsr.sk
mailto:mi.sekretariat@uvzsr.sk
mailto:mi.staskova@uvzsr.sk
mailto:mi.epid@uvzsr.sk
mailto:ruvznr@ruvznr.sk
mailto:nr.riaditel@uvzsr.sk
mailto:nr.riaditel@uvzsr.sk
mailto:ruvznz@uvzsr.sk
mailto:ruvznz@uvzsr.sk
mailto:nz.epid@uvzsr.sk
mailto:nz.benko@uvzsr.sk
mailto:pp.sekr@uvzsr.sk
mailto:pp.riaditel@uvzsr.sk
mailto:pp.epi@uvzsr.sk
mailto:pp.pompova@uvzsr.sk
mailto:pb.ruvz@uvzsr.sk
mailto:pb.ruvz@uvzsr.sk
mailto:pb.epid@uvzsr.sk
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RÚVZ so sídlom v Prešove  Hollého 5 

080 01 Prešov  

tel: 051/7723951 

e-mail: po.sekretariat@uvzsr.sk 

 

Ing. Jana Mýtniková, MPH 

tel.: 051/7580314, 051/7580329 

fax: 051/7733806 

e-mail: po.riaditel@uvzsr.sk 

 

Mgr.  Mária Lišková 

tel.: 051/7580345 

e-mail: po.epidemiologia@uvzsr.sk 

RÚVZ Prievidza so sídlom 

v Bojniciach  

Nemocničná 8  

972 01 Bojnice 

tel.: 046/5192011, 046/5192013  

fax: 046/5192012 

e-mail: ruvzpd@uvzsr.sk 

Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová,  

MPH, MHA  

tel.: 046/5192010 

fax: 046/5192012 

e-mail: rh@ruvzpd.sk 

MUDr. Marián Jakubis, MPH 

tel.: 046/5192020,   

e-mail: marian.jakubis@ruvzpd.sk 

 

RÚVZ so sídlom v Rimavskej 

Sobote  

Sama Tomášika 14 

979 01 Rimavská Sobota 

tel.: 047/5631121, 047/ 5631394 

fax: 047/5811101 

e-mail: ruvzrs@ruvzrs.sk 

 

MUDr. Dušan Béreš, MPH 

tel.: 047/5811100 

fax: 047/5811101 

e-mail: rs.hygienik@uvzsr.sk 

 

MUDr. Dušan Béreš, MPH 

tel.: 047/5811100 

e-mail: rs.epid@uvzsr.sk 

RÚVZ so sídlom v Rožňave  Špitálska 3 

048 01 Rožňava 

tel.: 058/7881358 klapka 121 

fax: 058/7323257  klapka 58 

e-mail: ruvzrv@uvzsr.sk 

 

MUDr. Ľubomíra Chromčíková 

tel.: 058/7323565 klapka 100 

Fax: 058/7881358 

e-mail:  rv.chomcikova@uvzsr.sk 

MUDr. Alžbeta Donovalová 

tel.: 058/788 13 58 klapka 146 

e-mail: rv.donovanova@uvzsr.sk 

 

RÚVZ so sídlom v Senici  Kolónia 557 

905 01 Senica 

tel.: 034/690 93 23 

se.sekretariat@uvzsr.sk 

 

Ing. Ondrej Máčalka 

tel.: 034/690 93 23,  0907 169 314 

fax: 034/6515901 

e-mail: se.riaditel@uvzsr.sk 

 

Mgr. Marta Tencerová  

tel.: 034/6909325,  0907 169 312 

e-mail: se.epi@uvzsr.sk 

se.tencerova@uvzsr.sk 

RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej 

Vsi  

Mickiewiczova ul. č.6,    

052 20  Spišská Nová Ves 

tel.: 053/4425756, 053/4425811 

 

MUDr. Renáta Hudáková  

tel.:053/442 49 58 

fax: 053/442 58 26 

e-mail: sn.riaditel@uvzsr.sk 

 

MUDr. Renáta Hudáková  

tel.: 053/442 58 26 

e-mail: sn.epi@uvzsr.sk 

 

RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni  Obrancov mieru 1 

064 01 Stará Ľubovňa 

tel.: 052/428 01 31 

e-mail: sl.ruvzsl@uvzsr.sk 

  

RNDr. Mária Mancalová, MPH 

tel.: 052/428 01 13, 052/432 33 03 

fax: 052/432 41 70 

e-mail: sl.mancalova@uvzsr.sk  

 

MVDr. Štefánia Kolcunová  

tel.: 052/42 80 125 

e-mail: sl.kolcunova@uvzsr.sk 

sl.epida@uvzsr.sk 

mailto:po.sekretariat@uvzsr.sk
mailto:po.riaditel@uvzsr.sk
mailto:ruvzpd@uvzsr.sk
mailto:ruvzrs@ruvzrs.sk
mailto:rs.hygienik@uvzsr.sk
mailto:rs.epid@uvzsr.sk
mailto:ruvzrv@uvzsr.sk
mailto:rv.donovanova@uvzsr.sk
mailto:se.sekretariat@uvzsr.sk
mailto:se.riaditel@uvzsr.sk
mailto:se.epi@uvzsr.sk
mailto:sn.riaditel@uvzsr.sk
mailto:sn.epi@uvzsr.sk
mailto:sl.ruvzsl@uvzsr.sk
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RÚVZ so sídlom vo Svidníku Sov. Hrdinov 456/79  

089 01 Svidník  

tel.: 054/788 00 26, 054/788 00 31 

fax: 054/752 28 60 

e-mail: sk.ruvzsk@uvzsr.sk 

Mgr. et Mgr. Helena Hrebeňáková, 

MPH, MHA 

tel.: 054/788 00 11 

fax: 054/752 28 60 

e-mail: sk.hrebenakova@uvzsr.sk 

 

MUDr. Ingrid Senajová, MPH 

tel.: 054 788 00 31 

e-mail: sk.senajova@uvzsr.sk 

 

RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch  Stummerova 1856 

955 01 Topoľčany  

tel.: 038/5327131, 038/5327132 

fax: 038/5325519 

e-mail: ruvzto@uvzsr.sk 

 

MUDr. Beáta Hlaváčová  

tel.: 038/ 532 40 66, 038/537 27 12  

fax: 038/5325519 

e-mail: to.riaditel@uvzsr.sk  

 

MUDr. Beáta Hlaváčová 

tel.: 038/5326391; 038/5372726 

e-mail: to.epid@uvzsr.sk 

RÚVZ so sídlom v Trebišove  Jilemnického 3370/2  

07501 Trebišov 

tel.: 056/672 4884 

fax.: 056/672 6474 

e-mail: ruvztv@uvzsr.sk 

 

MUDr. Terézia Konevičová, MPH  

tel.: 056/672 4885, 0908 997 955 

fax: 056/672 6474 

e-mail: tv.konevicova@uvzsr.sk 

 

RNDr. Mgr. Lucia Demešová, MPH, 

MHA 

tel.: 056/668 1274,  056/666 0 198 

0918 680 305 

e-mail: tv.demesova@uvzsr.sk 

RÚVZ so sídlom v Trenčíne  Nemocničná 3 

911 01 Trenčín 

tel.: 032/6509511, 032/6509547  

fax: 032/6521997 

e-mail: ruvz@uvzsr.sk 

 

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH 

tel.: 0911763205 

e-mail: tn.riaditel@uvzsr.sk 

doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., 

MPH 

tel.: 032/6509522 

e-mail: tn.stefkovicova@uvzsr.sk 

RÚVZ so sídlom v Trnave  Limbová 6 

917 09 Trnava 

tel.: 033/5348051 

e-mail: sekretariat@ruvztt.sk 

 

MUDr. Ľubica Kollárová 

tel.: 033 / 5348051 

fax: 033/5348053 

e-mail: kollaroval@ruvztt.sk 

 

MUDr. Miriam Ondicová 

tel.: 033/5354 594-6  

fax: 033/5354 595 

e-mail: ondicova@ruvztt.sk 

 

RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši  Banícka č. 5, 

990 01 Veľký Krtíš 

tel.: 047/4830 747, 047/4831030 

fax.: 047/4831 169 

e-mail: ruvzvk@uvzsr.sk 

 

MUDr. Slávka Ďurišová 

tel.: 047/4911745, 047/4812721 

fax+tel.:047/4831168  

e-mail: vk.durisova@uvzsr.sk 

 

MUDr. Slávka Ďurišová 

tel.: 047/ 48 310 29, 047/48 127 25 

e-mail: vk.durisova@uvzsr.sk 

 

RÚVZ so sídlom vo Vranove nad 

Topľou  

Pribinova 95 

093 17 Vranov nad Topľou 

tel.: 057/4464631; 057/4881950 

fax: 057/4462274 

RNDr. Ľudmila Rosiarová 

tel.: 057/4881951, 0905256996 

fax: 057/4462274 

e-mail: vt.riaditel@uvzsr.sk 

MUDr. Miroslava Širáková 

tel.: 057/4464563 

e-mail: vt.epid@uvzsr.sk 

 

mailto:sk.ruvzsk@uvzsr.sk
mailto:sk.senajova@uvzsr.sk
mailto:ruvzto@uvzsr.sk
mailto:to.riaditel@uvzsr.sk
mailto:to.epid@uvzsr.sk
mailto:ruvztv@uvzsr.sk
mailto:ruvz@uvzsr.sk
mailto:tn.riaditel@uvzsr.sk
mailto:tn.stefkovicova@uvzsr.sk
mailto:sekretariat@ruvztt.sk
mailto:kollaroval@ruvztt.sk
mailto:ondicova@ruvztt.sk
mailto:ruvzvk@ruvzvk.sk
mailto:vk.durisova@uvzsr.sk
mailto:vt.riaditel@uvzsr.sk
mailto:vt.epid@uvzsr.sk


16 

 

e-mail: ruvzvt@uvzsr.sk 

 

 

RÚVZ so sídlom vo Zvolene  Nádvorná 3366/12 

960 35 Zvolen 

tel.: 045/5322801  

fax: 045/5322808  

 

MUDr. Viktor Kosmovský, MPH, MHA 

tel: 045/555 2351 

fax: 045/5322808 

e-mail: zv.ruvz@uvzsr.sk 

 

Mgr. Jana Michalcová 

tel.: 045/ 555 23 18 

RÚVZ so sídlom v Žiari nad 

Hronom  

Ul. Cyrila a Metoda 357/23 

965 24 Žiar nad Hronom 

tel.: 045 67 24 967 

fax: 045 67 23 450 

e-mail: ruvzzh@uvzsr.sk 

 

MUDr. Eva Striežová 

tel: 045/6724967 

fax: 045/6723450 

 

MUDr. Eva Striežová 

tel.: 045/67332 79 

e-mail: zh.epid@uvzsr.sk 

 

RÚVZ so sídlom v Žiline  V. Spanyola 21 

011 71 Žilina 

tel.: 041/7233843-5 

e-mail: za.sekretariat@uvzsr.sk 

 

MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH 

tel:, 041/7233846, 0905342812 

fax: 041/7235465  

e-mail: za.riaditel@uvzsr.sk 

 

MUDr. Gabriela Košecká  

tel.: 041/723 38 42, 0911600203 

e-mail: za.epi@uvzsr.sk 

 

 

 

KRAJSKÉ OPERAČNÉ STREDISKÁ ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY 

 
 Adresa Vedenie KOS ZZS 

KOS ZZS Bratislava 

 

Staromestská 6 

811 03 Bratislava 

kos.ba@emergency-slovakia.sk 

02/58 10 62 11 

Vedúci lekár KOS ZZS : MUDr. Dana Bohunská 

Vedúci operátor KOS ZZS:  Mgr. Bc. Zdenko Dugas 

 

KOS ZZS Trnava 

 

Kollárova 8 

917 02 Trnava  

kos.tt@emergency-slovakia.sk 

033/592 12 11 

Vedúci lekár KOS ZZS:  MUDr. Július Pavčo 

Vedúci operátor KOS ZZS:  PhDr. Mária Slimáková 

 

KOS ZZS Nitra 

 

Štefániková trieda 69 

949 01  Nitra 

kos.nr@emergency-slovakia.sk 

 037/692 45 11 

Vedúci lekár KOS ZZS:  MUDr. Ján Murgaš, PhD. 

Vedúci operátor KOS ZZS:  PhDr. Iveta Vojčiniaková 

 

KOS ZZS Trenčín Hviezdoslavova 3 Vedúci operátor KOS ZZS:  Mgr. Zuzana Ranková 

mailto:ruvzvt@uvzsr.sk
mailto:zv.ruvz@uvzsr.sk
mailto:ruvzzh@uvzsr.sk
mailto:zh.epid@uvzsr.sk
mailto:za.sekretariat@uvzsr.sk
mailto:za.riaditel@uvzsr.sk
mailto:epi@ruvzza.sk
http://www.emergency-slovakia.sk/krajske-operacne-strediska-zachrannej-zdravotnej-sluzby.html?page_id=509
mailto:kos.ba@emergency-slovakia.sk
mailto:kos.ba@emergency-slovakia.sk
mailto:kos.ba@emergency-slovakia.sk
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 911 49 Trenčín 

kos.tn@emergency-slovakia.sk 

032/748 05 11 

KOS ZZS Banská Bystrica 

 

Nám. Ľ. Štúra 1 

974 05  Banská Bystrica 

kos.bb@emergency-slovakia.sk 

048/472 38 11 

Vedúci lekár KOS ZZS:  MUDr. Peter Schwartz 

Vedúci operator KOS ZZS:  Ing. Bc. Iveta Jenisová 

 

KOS ZZS Žilina 

 

Janka Kráľa 4 

010 40 Žilina 

kos.za@emergency-slovakia.sk 

041 509 11 11 

Vedúci operátor KOS ZZS: Bc. Anna Škulcová 

KOS ZZS Prešov 

 

Námestie mieru č.3 

080 01 Prešov 

kos.po@emergency-slovakia.sk 

051/756 27 11 

Vedúci lekár KOS ZZS:  MUDr. Kamila Boľanovská 

Vedúci operátor KOS ZZS:  Bc. Ľuboslava Pekárová 

 

KOS ZZS Košice 

 

Komenského 52 

040 01 Košice 

kos.ke@emergency-slovakia.sk 

055/600 25 11 

Vedúci operátor KOS ZZS:  Ing. Robert Štec 

 

 

URČENÉ INFEKTOLOGICKÉ PRACOVISKÁ 
 

Určené infektologické pracovisko Adresa Vedenie Kontakty 

Klinika infektológie a geografickej 

medicíny LF UK a UN Bratislava 

 

Limbová 5,  

833 05 Bratislava 

doc. MUDr. Igor Stankovič, 

CSc. – prednosta kliniky 

 

MUDr. Karol Laktiš – 

zástupca prednostu 

02/59544892 

igor.stankovic@kr.unb.sk 

 

02/59542914 

karol.laktis@kr.unb.sk 

 

Infekčné oddelenie 

Fakultná nemocnica s poliklinikou 

F. D. Roosevelta  

Banská Bystrica 

 

Nám. L. Svobodu 1 

Banská Bystrica 

975 17 

MUDr. Milan Gablas – 

primár oddelenia 

048/4335 351 

048/4335 319 

mgablas@nspbb.sk 

 

mailto:kos.ba@emergency-slovakia.sk
mailto:kos.ba@emergency-slovakia.sk
mailto:kos.ba@emergency-slovakia.sk
mailto:kos.ba@emergency-slovakia.sk
mailto:kos.ba@emergency-slovakia.sk
http://www.unb.sk/mudr-vladimir-rolny/
mailto:igor.stankovic@kr.unb.sk
mailto:karol.laktis@kr.unb.sk
mailto:mgablas@nspbb.sk
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Klinika infektológie a cestovnej 

medicíny 

UN L. Pasteura Košice 

Rastislavova 43 

041 90 Košice  

prof. MUDr. Ivan Schréter, 

CSc – prednosta 

 

MUDr. Ladislav Virág - 

primár 

055/ 615 2200  

infekcne@unlp.sk 

 

055/ 615 2201 

 

 

VEDÚCI HYGIENICI A REGINÁLNI HYGIENICI REZORTOV OBRANY, VNÚTRA A DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO 

ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
Vedúci hygienik rezortu Adresa Služobné mobilné číslo Telefón – pevná linka e-mail 

MUDr. Ivan Šavrda Ministerstvo obrany SR 

Vojenský ústav hygieny 

a epidemiológie 

Kutuzovova 8 

832 47 Bratislava 

0903 820 691 0960 501 400 ivan.savrda@mil.sk 

 
Regionálny hygienik Kraj  Adresa Služobné mobilné 

číslo 

Telefón – 

pevná linka 

e-mail 

mjr. MUDr. Polyak 

Ladislav 

Bratislavský, Nitriansky, 

Trenčiansky, Trnavský 

Ministerstvo obrany SR 

Vojenský ústav hygieny a epidemiológie 

Regionálne stredisko Bratislava 

Kutuzovova 8 

832 47 Bratislava 

0903 824 487 0960 501 424 ladislav.polyak@mil.sk 

mjr. MUDr. Zákuťanský 

Pavel 

Banskobystrický, 

Žilinský 

Vojenský ústav hygieny a epidemiológie 

Regionálne stredisko Ružomberok 

gen. Miloša Vesela 21 

034 26 Ružomberok 

0903 820 693 0960 474 564 zakutanskyp@uvn.sk 

kpt. doc. PhDr. 

Kišac Peter, PhD. 

Prešovský, Košický Vojenský ústav hygieny a epidemiológie 

Regionálne stredisko Košice 

Komenského 39/A 

040 01 Košice 

0903 820 684 0960 515 561 peter.kisac@mil.sk 

 

 

 

https://www.facebook.com/unlp.sk
mailto:infekcne@unlp.sk
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Vedúci hygienik rezortu Adresa Služobné mobilné 

číslo 

Telefón – 

pevná linka 

e-mail 

MUDr. Valéria 

Mišeková, MPH 

Ministerstvo vnútra SR 

Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad 

Odbor zdravotníctva 

Oddelenie verejného zdravotníctva 

Gunduličova 2 

812 72 Bratislava 

0915 985 235 0961 056 017 valeria.misekova@minv.sk 

 
Regionálny hygienik Kraj  Adresa Služobné mobilné 

číslo 

Telefón – 

pevná linka 

e-mail 

MUDr. Adrej Bilyk Prešovský, Košický Kuzmányho 8, 040 01 Košice 0905 535 585 0961 960 095 andrej.bylik@minv.sk 

MUDr. Agnesa 

Koprivová 

Banskobystrický, 

Žilinský 

Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica 0908 713 790 0961 606 092 agnesa.koprivova@minv.sk 

MUDr. Alica Rafayová Nitriansky, Trenčiansky Štefánikova tr. č. 69, 949 01 Nitra 0908 713 788 0961 399 291 alice.rafayova@minv.sk 

RNDr. Božena Ištvánová, 

PhD., MPH 

Bratislavský, Trnavský Gunduličova 2, 811 05 Bratislava 0917 545 376 0961 056 018 bozena.istvanova@minv.sk 

 

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
Vedúci hygienik rezortu Adresa Služobné 

mobilné číslo 

Telefón – 

pevná linka 

e-mail 

MUDr. Katarína Chudíková, 

PhD. 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Útvar vedúceho hygienika rezortu 

Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

0911 067 614 02/594 94 727 katarina.chudikova@mindop.sk 

 
Oblastný hygienik Okresy Adresa Služobné mobilné 

číslo 

Telefón – 

pevná linka 

e-mail 

MUDr. Iveta Dubrovová, 

PhD., MPH 

Bratislava, Senica, Skalica, Malacky, 

Pezinok, Trnava, Piešťany, Myjava, 

Nové mesto nad, Váhom, Senec, 

Dunajská Streda, Šaľa, Galanta, 

Nové Zámky, Komárno 

Námestie slobody č.6 

810 05 Bratislava 

0915 393 664 02/594 94 733 iveta.dubrovova@mindop.sk 

MUDr. Zuzana Szabová Žilina, Kysucké Nové 

Mesto, Čadca, Námestovo, Trstená, 

Dolný Kubín, Ružomberok, 

Hviezdoslavova 48, 

010 01 Žilina 

0915 393 666 041/700 2591 zuzana.szabova@mindop.sk 
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Liptovský Mikuláš, Poprad, 

Kežmarok, Bytča, Púchov, 

Považská Bystrica, Ilava, Trenčín, 

Bánovce nad Bebravou, Prievidza 

RNDr. Soňa Hanesová Zvolen, Banská Bystrica, Brezno, 

Detva, Rimavská Sobota, Revúca, 

Poltár, Lučenec, Veľký Krtíš, 

Krupina, Levice, Banská Štiavnica, 

Žarnovica, Žiar nad Hronom, 

Turčianske Teplice, Martin, 

Topoľčany, Hlohovec, Nitra, Zlaté 

Moravce, Partizánske, Levice 

M. R. Štefánika 295/2, 

960 01 Zvolen 

0915 393 665 045/229 3035 sona.hanesova@mindop.sk 

MUDr. Irena Miková Košice, Rožňava, Snina, Gelnica, 

Spišská Nová Ves, Prešov, 

Levoča, Sabinov, Stará Ľubovňa, 

Bardejov, Svidník, Stropkov, 

Medzilaborce, Snina, Sobrance, 

Michalovce, Trebišov, Vranov nad 

Topľou 

Štefániková 50/A 

040 01 Košice 

0915 393667 055/ 229 3280 

055/ 229 3282 

irena.mikova@mindop.sk 
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Príloha 4 

 

 

Súčasný stav materiálno technického zabezpečenia postupov pri zistení VNN 

 

- 3 ks izolačných komôr s dekontaminačnou jednotkou na uloženie pacienta s vysoko 

nebezpečnou nákazou umiestnené na KICM UN LP Košice (2 ks), na oddelení 

infektológie FN F. D. Roosevelta B. Bystrica (1ks), jednotka SARS na KIGM UN 

Bratislava, 

- 8 ks (v každom kraji po 1ks) izolačných transportných boxov pre bezpečný (izolovaný) 

transport osoby podozrivej z ochorenia na VNN na staniciach ZZS, 

- 36 súprav integrovaných ochranných protibiologických odevov úrovne BSL4. 

 

 

 

 

 

 

Príloha 5 

 

Zoznam skratiek 

 

 

BSL  stupeň biologickej bezpečnosti 

CPO  centrálne prijímacie oddelenie 

ECDC  Európske centrum pre prevenciu a kontrolu ochorení 

KOS ZZS krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby  

MZ SR Ministerstvo zdravotníctva SR 

OOPP  osobné ochranné pracovné prostriedky  

RÚVZ  regionálny úrad verejného zdravotníctva 

SARS  ťažký akútny respiračný syndróm 

SR  Slovenská republika  

SZO  Svetová zdravotnícka organizácia 

VNN  vysoko nebezpečná nákaza 

VÚC  vyšší územný celok 

ZZS  záchranná zdravotná služba 
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Príloha 6 

 

Aktuálne úlohy na realizáciu navrhovaných postupov 

 

 

1. Vykonať školenie regionálnych hygienikov o postupoch pri zistení osoby podozrivej 

z ochorenia na VNN. 

Zodpovedá: ÚVZ SR 

Termín do 31. 3. 2015 a následne jedenkrát za rok 

 

2. Vykonať v súčinnosti s lekármi VÚC školenie všeobecných lekárov pre dospelých 

a všeobecných lekárov pre deti a dorast o postupoch pri zistení osoby podozrivej 

z ochorenia na VNN. 

Zodpovedá: RÚVZ v sídle kraja 

Termín: do 31. 5. 2015 a následne jedenkrát za rok 

 

3. Vykonať v súčinnosti s vedúcimi KOS ZZS školenie operátorov KOS ZZS o postupoch 

pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na VNN. 

Zodpovedá: RÚVZ v sídle kraja 

Termín do 31. 5. 2015 a následne jedenkrát za rok 

 

4. Vykonať školenie vedúcich hygienikov rezortov o postupoch pri zistení osoby podozrivej 

z ochorenia na VNN v zariadeniach rezortov vnútra, obrany a dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja. 

Zodpovedá: ÚVZ SR 

Termín: do 15. 3. 2015 a následne jedenkrát za rok 

 

5. Vykonať školenie primárov CPO o postupoch pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na 

VNN. 

Zodpovedá: príslušný RÚVZ v sídle kraja 

Termín: do 31. 5. 2015 a následne jedenkrát za rok 

 

6. Vykonať školenie vedúcich a správcov zariadení v pôsobnosti MV SR, MO SR 

a MDVRR SR o postupoch pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na VNN. 

Zodpovedá: vedúci hygienik MV SR, MO SR, MDVRR SR 

Termín: do 31. 3. 2015 a následne jedenkrát za rok 

 



23 

 

Príloha 7 

 

 


