
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
so sídlom v Žiari nad Hronom, Ul. Cyrila a Metoda 357/23, PSČ 965 01 

Číslo spisu: N/2022/00150-2                                                   Žiar nad Hronom: 11.02.2022 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom (ďalej len 

„RÚVZ v Žiari nad Hronom“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného 

zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c), § 6 ods. 1 v spojitosti s § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení noviel (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“), z dôvodu pandémie 

ochorenia COVID-19 v spojení s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) ukladá toto  

o p a t r e n i  e: 

účastníkovi konania: Domov sociálnych služieb Hrabiny, Rekreačná 6393/60, 968 01 Nová 

Baňa, IČO: 00 647 951 sa ako prevádzkovateľovi zariadenia: Domov sociálnych služieb 

Hrabiny, Rekreačná 6393/60, 968 01 Nová Baňa podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 

355/2007 Z. z.   z a k a z u j e  umožniť návštevy, prijímať klientov týždňového pobytu 
a vykonávať ambulantné služby z dôvodu výskytu ochorení COVID-19 u klientov 
a zamestnancov zariadenia  a to do dňa 21.02.2021 

Odôvodnenie: 

Telefonicky a prípisom doručeným RÚVZ v Žiari nad Hronom e-mailovou formou 
dňa 10.02.2022 prevádzkovateľ zariadenia: Domov sociálnych služieb Hrabiny, Rekreačná 

6393/60, 968 01 Nová Baňa, oznámil orgánu verejného zdravotníctva, že v zariadení bolo dňa 

07.02.2022 zistené RT-PCR testom ochorenie u 1zamestnankyni a 08.02.2022 u dvoch 
zamestnancov.  

Dňa 10.02.2022 boli vykonané AG testy u všetkých prítomných klientov 

a zamestnancov. Dvaja klienti týždňového a jeden celoročného pobytu boli pozitívni a tiež 

dvaja zamestnanci. V karanténe pre ochorenie člena rodiny sú 4 zamestnanci.  
Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii  v zariadení a pravdepodobnosti 

nárastu ochorení, sú zakázané  návštevy, prijímanie klientov z iného prostredia ako aj 
vykonávanie ambulantných služieb. Chorí klienti týždňovej pobytovej formy absolvujú 

domácu izoláciu vo svojom trvalom bydlisku, klient s trvalým pobytom je izolovaný 

v samostatnej izbe zariadenia. 
V prípade nedostatočnej kapacity personálu, môžu bezpríznakoví pozitívni 

zamestnanci na COVID-19 podľa vyhlášky ÚVZ SR č.7/2022 poskytovať starostlivosť 

pozitívnym klientom za podmienok: 
  zamestnanec nesmie mať klinické príznaky ochorenia,  
  denne si meria telesnú teplotu,  
  pracuje s respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím 

chirurgickým rúškom, 
  minimalizuje sa jeho kontakt s ostatnými osobami,  



  obmedzí sa jeho pohyb po pracovisku na najmenšiu možnú mieru,  
  zamestnávateľ mu zabezpečí možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti 

inej osoby.  
Zdravotný stav klientov v izolácii a v karanténe je potrebné sledovať v spolupráci so 

všeobecným lekárom zodpovedným za zdravotnú starostlivosť klientov zariadenia. 
Zároveň je potrebný monitoring zdravotného stavu personálu prostredníctvom samo 

kontroly klinických príznakov (horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti hlavy, svalov a kĺbov, 

strata chute a čuchu) ako aj pri podozrení na ochorenie  AG a RT-PCR testovanie. 
V celom zariadení musia byť nastavené prísne režimové protiepidemické opatrenia.   
 
Na základe hore uvedených skutočností v záujme ochrany verejného zdravia bolo 

potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia a nariadiť opatrenia 

na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia v zmysle citovaných predpisov.  
 

 
Poučenie: 

 
  Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať 

odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky. 
 Odvolanie sa doručuje na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari 

nad Hronom, ul. Cyrila a Metoda 357/23, 96501 Žiar nad Hronom, ktorý rozhodnutie vydal. 
Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí a 

nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby správny orgán vylučuje odkladný účinok odvolania v 

zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné súdom. 
 
 
  
 

Rozhodnutie sa doručí do vlastných rúk:  
Domov sociálnych služieb Hrabiny, Rekreačná 6393/60, 968 01 Nová Baňa 
 
Na vedomie: 
MUDr. Bradiaková Mária, všeobecný lekár pre dospelých 
RÚVZ Žiar nad Hronom, odd. EPID., odd. HŽP 
 
 
 
 
 
 
 

MUDr. Eva Striežová 
regionálna hygienička  
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