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Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán krízového riadenia podľa 

ustanovenia § 3 písm. b) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny 

a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon č. 387/2002 Z. z."), z dôvodu 

vyhlásenia núdzového stavu na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky Uznesením 

vlády č. 114 zo dňa 15. 03. 2020, ktorý platí odo dňa 16.3.2020 od 06:00 hod. pre poskytovateľov 

ústavnej zdravotnej starostlivosti uvedených v prílohe tohto uznesenia v spojení s Uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 113 zo dňa 15. 3. 2020 a na základe pandémie ochorenia COVID-19, vyhlásenej 

dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, rozhodlo v súlade s 

ustanovením § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 387/2002 Z. z. 

takto: 

s účinnosťou od 18. 3. 2020 sa nariaďuje všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 

podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, aby vykonali všetky potrebné kroky a opatrenia smerujúce k obmedzeniu 

plánovaných operačných výkonov, ktorých nevykonanie prípadne odloženie neohrozí život a zdravie 

osôb. 

Odôvodnenie: 

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 03. 2020 pandémiu 

ochorenia COVID-19. 

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 114 zo dňa 15. 03. 2020 vyhlásila podľa § čl. 5 ods. 1 

ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného 

stavu a núdzového stavu v platnom znení počnúc dňom 16. 03. 2020 od 06:00 hod. núdzový stav pre 

poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti uvedených v prílohe tohto uznesenia. 

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 113 z 15.marca 2020 v bode A.4. uložila členovi vlády 

poverenému riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vykonať všetky potrebné kroky 

smerujúce k obmedzeniu plánovaných zdravotných výkonov, ktoré neohrozujú život a zdravie osoby u 

všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na ochranu života a zdravia osôb v súvislosti so 
šírením ochorení CQVIO-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike, 



Z dôvodu poznatkov z iných krajín a vývoja epidémie v rôznych regiónoch sveta pri vysokej 

pravdepodobnosti ohrozenia a možného zasiahnutia ochorením COVID-19 u veľkého počtu obyvateľov, 

najmä skupín, u ktorých sa najviac pozoroval ťažký priebeh a úmrtnosť, je nevyhnutné pristúpiť k 

takému opatreniu, ktoré obmedzuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v poskytovaní výkonov a 

operácií, ktoré nemajú priamu súvislosť s ochorením COVID-19 a strpia odklad, za účelom zabezpečenia 

čo najväčšieho objemu personálu a materiálno-technického vybavenia na boj proti pandémii ochorenia 

COVID-19. 

 

predseda vlády, poverený riadením 

Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky 


