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REGIONÁLNY  ÚRAD  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA 

so  sídlom  v   SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 
A. Mickiewicza č. 6,  052 20  Spišská Nová Ves 

 

 

 Adresát: 

Okresný úrad 

Štefánikovo námestie 5 

052 01 Spišská Nová Ves 

 

 
Váš list 

zn. 
zo dňa: 

 Naša zn.  
vybavuje: 

RH-2217/839/2020-2217/2020 

MUDr. Hudáková 

Dátum: 08.04.2020 

 

Vec:  Návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu ohrozenia verejného zdravia 

II. stupňa spôsobeného šírením prenosného ochorenia koronavírusom 2019-nCoV  

 

Akútny respiračný syndróm hlásený v súvislosti s pobytom v meste Wuhan (Čína), 

spôsobuje nový koronavírus z čeľade Coronaviridae. Nový koronavírus patrí medzi 

betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERS-CoV, ale vykazuje 

od nich genetickú odlišnosť. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, 

horúčkou, zápalom pľúc (RTG potvrdený), v prípade komplikácií môţe skončiť úmrtím. 

Inkubačný čas je 2 aţ 14 dní. Ochorenia s cestovateľskou anamnézou do mesta Wuchan boli 

zistené aj v iných oblastiach Číny a ďalších krajinách (Taliansko, Rakúsko, Chorvátsko). 

 

Na základe údajov o hlásení  ochorení na nový koronavírus  2019-nCoV z čeľade 

Coronaviridae u obyvateľov mesta Krompachy – ulica Hornádska (obytná časť), ulica 

Druţstevná, časť ulice Stará Maša od č. domu 35, obce Bystrany – časť osada, obce Ţehra – 

osada Dreveník a sídlisko Dreveník, tak ako je uvedené v Opatrení RÚVZ so sídlom 

v Spišskej Novej Vsi č. RH-2217/839/2020-2221/2020  zo dňa 08.04.2020, existuje vysoké 

riziko, ţe môţe dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. 

Podľa § 48 ods. 2 písm. a) 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 zákon č. 355/2007 Z. z.) ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva, ak je 

potrebné prijať opatrenia podľa osobitného predpisu pri výskyte prenosného ochorenia, 

podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad 

predpokladanú úroveň. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi ako príslušný orgán verejného 

zdravotníctva v súlade s § 48 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. predkladá príslušnému 

orgánu civilnej ochrany podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva  

tento  

 

návrh na vyhlásenie ohrozenia vereného zdravia II. stupňa 
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Zároveň príslušný orgán verejného zdravotníctva navrhuje v súlade s § 48 ods. 5 

zákona č. 355/2007 Z. z. príslušnému orgánu civilnej ochrany obyvateľstva vykonanie 

týchto protiepidemických opatrení: 

 

 zabezpečiť zákaz styku časti obyvateľstva s ostatným obyvateľstvom 

 reţimové opatrenia pre obyvateľov ohrozenej oblasti 

 monitorovanie územia 

 zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva potravinami, pitnou vodou, hygienickými 

potrebami 

 zabezpečiť informovanosť a komunikáciu  

 zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej pomoci 

 zabezpečiť bezpečnosť 

 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

                                                                                        MUDr. Renáta Hudáková 
        regionálny hygienik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdeľovník: 

- Adresát 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi   

- RÚVZ, právnik 

- RÚVZ, odd. EPID 


