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ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 

Trnavská cesta 52 
P.O.BOX 45 
826 45 Bratislava 

Regionálne úrady verejného 
zdravotníctva v SR 

     Vybavuje             Bratislava 
Mgr. et Mgr. A. Mečochová 20. 4. 2020 

Vec 
Súčinnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike pri 
zabezpečovaní opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri 
ohrození verejného zdravia č. OLP/3172/2020 - štátna karanténa 

Vážení regionálni hygienici, 

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného 
zdravia č. OLP/3172/2020 zo dňa 17.04.2020 sa nariaďuje osobám vstupujúcim na územie 
Slovenskej republiky povinná karanténa v zariadeniach určených štátom. Odber biologického 
materiálu od osôb umiestnených v týchto karanténnych zariadeniach zabezpečujú príslušníci 
Hasičského a záchranného zboru (ďalej len “HaZZ“). Na základe uznesenia vlády SR č. 
197/2020 bod B.9 bola hlavnému hygienikovi Slovenskej republiky uložená povinnosť 
zabezpečiť prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) 
epidemiologické vyšetrovanie v karanténnom zariadení a prepustenie do domácej izolácie v 
prípade negatívneho výsledku laboratórneho vyšetrenia. Vzhľadom k uvedenému Vás žiadam 
zabezpečiť súčinnosť pre realizácii opatrení týkajúcich sa štátnej karantény nasledovne: 

Zodpovedná osoba karanténneho zariadenia: 
• oznámiť príchod osôb umiestnených do karanténneho zariadenia územne príslušnému RÚVZ 

a na operačné stredisko HaZZ v sídle kraja bezodkladne po ich príchode. 

Územne príslušný RÚVZ v karanténnych zariadeniach mimo zariadení rezortov vnútra a obrany: 
• zabezpečiť prostredníctvom prevádzkovateľa informáciu o počte potrebných odberov v 

súvislosti s ochorením COVID-19 v konkrétnom zariadení, vrátane zoznamu osôb, u ktorých 
je plánovaný odber biologického materiálu (prevádzkovateľ tento zoznam zašle v kópii na 
miestne príslušný RUVZ, so všetkými potrebnými údajmi) najneskôr tri dni pred plánovaným 
odberom a zabezpečiť jeho zaslanie na operačné stredisko HaZZ v sídle kraja a na Operačné 
stredisko Prezídia HaZZ, 

• zabezpečiť prostredníctvom prevádzkovateľa informáciu o počte potrebných odberov v 
súvislosti s ochorením COVID-19 v konkrétnom zariadení, vrátane zoznamu osôb, u ktorých 
je plánovaný odber biologického materiálu (so všetkými potrebnými údajmi) najneskôr tri 
dni pred plánovaným odberom a zabezpečiť jeho zaslanie na Prezídium HaZZ a Operačné 
stredisko HaZZ, prevádzkovateľ tento zoznam zašle v kópii na územne príslušný RÚVZ, 
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• zabezpečiť pre posádky HaZZ potrebný počet odberových setov v laboratóriu, ktoré bude 
vyšetrovať vzorky a v spolupráci s karanténnym zariadením zabezpečiť vyplnenie žiadaniek 
a odberových štítkov, 

• zabezpečiť vykonanie odberu biologického materiálu posádkou HaZZ od osôb umiestnených 
v karanténnom zariadení a to najskôr na 5. po príchode do zariadenia, 

• overovať výsledky vyšetrenia biologického materiálu na koronavírus SARS-CoV-2 podľa 
menného zoznamu vykonaných odberov a výsledkov z centrálneho registra výsledkov 
COVID 19 (pozitívnych a negatívnych), 

• na základe negatívnych výsledkov prepustiť osoby do domácej karantény v súhrnnej dĺžke 
trvania 14 dní od začiatku karanténnom zariadení, osoby s pozitívnym výsledkom na        
COVID-19 zostávajú v karanténnom zariadení, 

• zabezpečiť distribúciu zoznamov osôb s negatívnym výsledkom prepustených do domácej 
izolácie príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktoré zabezpečia 
pokračovanie karantény u negatívnej osoby; domácej izolácii podliehajú aj osoby žijúce v 
spoločnej domácnosti, 

• vykonávať protiepidemické opatrenia pri výskyte pozitívnych osôb, 
• zabezpečiť izolovanie a sledovanie osôb s negatívnym výsledkom, ktoré boli v kontakte a 

boli ubytované v spoločnej izbe s osobou s pozitívnym výsledkom na COVID-19: 
o zabezpečiť vykonanie odberu biologického materiálu posádkou HaZZ u týchto osôb a to 

najskôr 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, 
o v prípade pozitívneho výsledku zabezpečiť pokračovanie v karanténnom zariadení do 2 

negatívnych výsledkov, 
o v prípade negatívneho výsledku na COVID-19 zabezpečiť prepustenie osoby do domácej 

izolácie v súhrnnej dĺžke trvania 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, 
ktorá bude ukončená záverečným negatívnym testom na COVID-19, 

• zabezpečiť vykonanie následných odberov biologického materiálu posádkou HaZZ u 
pozitívnych osôb. 

Prílohou listu je zoznam karanténnych zariadení, do ktorých sú v súčasnosti umiestňované osoby 
vstupujúce na územie Slovenskej republiky. 

 
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 
hlavný hygienik Slovenskej republiky 

Príloha: podľa textu 

Na vedomie:  Kancelária ministra, MZ SR                  
Ministerstvo vnútra SR 

Kontakty na Prezídium HaZZ a Operačné stredisko HaZZ:  

operacne.phazz@minv.sk - operačné stredisko Prezídia HaZZ  
operacne.bl@minv.sk - operačné stredisko KR HaZZ v Bratislave  
operacne.ta@minv.sk - operačné stredisko KR HaZZ v Trnave  
operacne.ni@minv.sk - operačné stredisko KR HaZZ v Nitre  
operacne.tc@minv.sk - operačné stredisko KR HaZZ v Trenčíne  
operacne.bc@minv.sk - operačné stredisko KR HaZZ v Banskej Bystrici  
operacne.zi@minv.sk - operačné stredisko KR HaZZ v Žiline  
operacne.pv@minv.sk - operačné stredisko KR HaZZ v Prešove  
operacne.ki@minv.sk - operačné stredisko KR HaZZ v Košiciach 

S pozdravom

c. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA 
vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia 

a špecializovaných činností 


