
REGIoNÁLNy úRlo vpnp;nÉHo zonavorNícrv,t
so sídlom v Trenčíne

u1, \emocničná 4. 9ll 0l Trenčin

Č íslo I RUY a2o20 l 0 4 5 5 5 4o2
Trenčín: lE.09.2020

Verejná lyhláška

ktorou sa oznamuje vydaDie rozhodnutia o nlriadeDí opatrenir na pr€dchádzanie v-rniku
! šíreniu přeno§nýcb ochoŤení podl'a § 4E o&. 2 písm. a) . od§. 4 pí§m. d), c) zákona

._ č. 3552007 z. z. o ochŤine a podpore a rozvo.ii Yeřejnébo zdravii a o zmeo€ a dopln€ní
niektorých ákotrov v znení n€§korších píedpisov

ROZHODNUTIE
Regionálny ú.ad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len ,,RÚvz Tíenčin.)

ako vecne a miestne pdslušný orgrin podta § 3 ods, l písm. c) vvspojenísprílohou č. Izákona
č,35512007 z. z. o o.hrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej |en ,7ákona č, 355/2007 Z. z.") z dóvodu vyhlásenia
mimoriadnej situácie na území sloven§kej repub|iky vládou slovenskej ťepubliky uznešením
vlrády Slovenskej republiky č.lll z l1.o3.2o20 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia
covlD-lg vyhlásenej dňa l |.03.2020 genenilnym riaditel'om svetovej zdťavotníckej organiácie
v sú|ade s uznesením vlády sR č. l97 zo dňa 02,04.2020, ako iz dóvodu zamedzenia ší.enia
ochor€nia avzniku nových ohnísk, podl'a § 6ods.3 písm. e), § 48ods.2 písm. a), ods.4 písm.
d), e) zákoía č. 35512007 z. z. a podl'a §§ 46 a 47 zákona ě. 7|11961 Zb, o spnivnom konaní
v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,"zákon č.7l/1967 zb;') naliad'uje tieto

opatrenia:
l. Podl'a ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 3552007 z, z, ýšť.kýííl fyzi.kým osobám,

ryzickým osobám - podnikaterom a pnívnick}rm osobám v okrese Trcnčín zakrzuje
org&nizovať r u§poradúvať hřomadDé podujatis športovej, kulhirnej, spolďen§kej, ěi
in€j povaby nad 500 účastníkov v exteriéri 1250 úě.§tníkov Y inteřiéri . súčr§í€ n.
vercjnýcb híomadných podujatiach zákazuje přípl-avu a píedsj oběers§eDir (pokrmov
a nápojoÝ) § \.ýnimkou poskytovania obě€r§tvenia pre špoňovcov, účitrkujúcich r
orgaDizačoý tím.

2. Podra ustanovenia § 48 od§.4 písm. d) zákona č.355/2007 z. z. ýšákým fyzickým osobám,
ryzickým osobám _ Podnikaterom a pnávnickým osobám v okíesoch Tí€nčín. Biinovce nad
Bebravou. Nové Mesto nad viihom. Myiava zak zuje uspoŤadrlvať hřomadné podujatia
kulhlínej, áb8vnej, spolďen§kej či in€j pov|hy (diskotéky, taoečné ábavy a pod.
v prevádzkach spolďného stlavovania ako ij v o§tatných píevádzkrch § !ýnimkou
§vadieb, smútočných po§edení (kirov) a křstín.

3. PodFa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) ákona ě, 355l2oo7 Z. z. r,oskytovate|ia
zdÉvotnej starcstlivo§ti, ktorí posk},tujú ústavnú zdÉvotnú staíost|ivosť v okresoch Trcnčín.
Bánovce nad Bebravou. Nové Mesto nad váhom. Mviava §ú povinní zabezpečiť zákaz
Ďóvštev na Yšet|Ých lóžkotÝch oddeleniech § úDimko! návštev kňazov za účelom



podávania sviato§ti pomaz.nia choúm, íávštev pacientov v terminálnoD štádiu a
dósledne dodžilvanie hygienicko - epidemiologického rdimu Ea všetkých oddeleDiach
a prísnej baíiéřovej ošetŤovrtel'skej techíiky.

4. Podl'a ustanovenia § 48 ods.4 pism. e) zákona č,35512007 z. z. veíejní a neve.ejní
posk),tovatelia sociálnych služieb sú povinní v okresoch Trenčin. Biinovce nad Bebravou.
Nové Mesto nad Váhom. Mviava zab€zpočit' zjkaz !ávštev v interiérových
prie§toroch pob},toúch záriidení sociá|nej §taro§tlivosti ( ďalej leú .Zss.) s Yýnimkou
návštev kňazov za úěelom podávania sviatocti pornazenia chorým, návštev klientov
v teřminálnom štádiú.

v záujme ochřany zdravia ob!.Ýatel'§tva, zabráDeDia lzniku noúch ohní§k, zamedzenia
ďrlšieho šíreíis ochor€Dia sa

a) všeíkým cirkvám a pred§tavitel'om cirkvl nrňrďuje prijatie takých opatreni, aby sa
minimalizovala možnosť šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných akcií a úkonov

b) neodporúča sa oígaDizovat' hromidné podujaíie ulčeúé pre §eliorov
v akomkolŤ€k pďt€

Termín; od 20.09.2020 od 00:00 hod. do odvolania

vzhl'adom n! naliehe\"ý všeobecný áujem spďívajúci v ochmDe zdravia l'udí
! n€b€zp€čen§tv€ šiíenia !ákaz|ivej choroby správny orgán rylučuje odkladíý účinok
odvolania v zmy§le § 55 od§.2 zákona č.7|11967 zb.

odóvodnenie:

RÚVz Trenčin eviduje od 03.09.2020 ku dňu vydania tohto rozhodnutia v okrese Trenčín
nlirast počtu osób, ktor,ým bo|a laboratómym vyšetrením metódou RT-PCR potvrd€ná pozitivita
ochorenia SARS cov_2. za obdobie od 03.097020 do 17,09,2o20 R(ÍvZ Trenčín zaznamenal
v okrese Tr€nčin 35 nových prípadov ochoreni4 čo predstavuje chorobnosť 32,3 na l00 0OO
ob}ryatelbv).

opatrenia uvedené v bodoch 2. - 4. sa vďahujú na okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou,
Nové Me§to nad Viihom, Myjava vzhl'adom na to, že sa jedná o uzko susediace okesy s velkou
mign{ciou obwatel'stva a rizikom možného zanesenia nákazy.

Na zák|ade uvederrého bolo zvolané zasadnutie kízového §iibu
okresného úmdu Trenčín dňa |7.09.2020, kde bola zhodnotená celková situácia výsk}tu ochorení
coVID -l9 v Tr€nčianskom kraji a bo|i prijaté vyššie uvedené op8tí€nia.

__ 
ochorenie přebieha u podstatnej časti chor,ých s fiiemymi priznakmi až asymptomaticky

(bezpríznakovo), čo predstavuje riziko pre rizikovú skupinu seniori, chronicky chód aosoby
s oslabenou imunitou. z dóvodov ochřany rizikových skupín je vydaný zákaz návštev
v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociá|nej staío§tlivosti s trvalým pobrtom
s výnimkou vonkajších priestoroch Zss za podmienky dodžania a rešpekovania všetiých
nariadených hygienických opatření.

. organizovaním hromadných podujatí, kde dochádza ku kumu|ácii váčšieho počtu rudí na
jednom mieste móže dójsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochoí€nia. Zikaz organizovania podujatí
s hudobnou produkciou spojenou s tanečnou akivitou je vydaný z dóvodu nedodaania diitanCiej
vzdialenosti a vmiku úzkych kontakov, čím sa vytváraiú možno§ti nekontrolovaného šírenia
nákazy.

_ . 
Utedené opatrcnia sú jednými z opatrení na zabnánenie vzniku nového ohniska epidémie aje

jednýrn z d6|ežilých nástrojov na zamedzenia šírenia ochorenia cov[D-l9 ipdsobeným
koronavírusom (sARs{oV_2).
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RÚVZ Trenčín týmto opatrením v záujme ochrany zdravia rizikovej skupiny obylatel'swa
neodponiča s€niorom zúčasflovať sa na hromadných podujatiach v uzatvorených pňe§toroch.
Ďalej neodporuča cestovanie do rizikových ob|asti, prehodnotiť cestovanie do zahraničia.

v|áda slovenskej republiky vyhlá§ila podťa § 8 zákona Národnej rady slovenskej í€pub|iky
č.42ll994 z. z. o civilnej och.ane ob)rvatel'swa v zn€ní neskoršich predpisov počnúc dňom
l2.03.2020 mimoriadnu situáciu z dóvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Genenílny ňadit€l' svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa l1.3.2020 pandéíniu
ochorenia coVID-l9. v nadviiznosti na vyššie uvedené skutočnosti a na aktuálnu
epidemiologickú situáciu vo svete, v Euópskej únii a v Slovenskej republike, dochádza k šíreniu
ochoreni8 covlD l9, klore ohrozuje verejné zdmvie.

PodFa § 2 ods. 2 zákona č.242/1994 z. z, poslaním civilnej ochrany j€ v rozsahu stanovenom
ťýmto ziikonom chřániť živo! zdmvie a majetok a utvárať podmienky
na pí€žitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Na áklade týchto skutočno§tí a vychádzajúc zo záýeíoý Kdzového štábu
okre§ného úradu Tíenčin zo dňa l'1.09.2020 bolo nutné v §úlade § 48 ods. 2 pism. a), ods. 4 písm,
d), e) zákona č. 355200? Z. z. lložiť opatífJnia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia.

Vzh|'adom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochŘne zdravia l'udi
a nebezpečenstve širenia nákazlivej choroby správny orgán vylučuje odkladný účinok
odvolania v zmys|e § 55 ods.2 zákona ě,7111967 zb.

Poučenie

Podl'a § 53 a § 54 spřávneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do
l5 dni odo dňajeho doručenia na Úrad verejného zdrdvotníctva Slovenskej republiky.

odvolanie sa doručuje na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Tr€nčíne,
Nemocničná 4, 9l l 0| Trenčín, ktoď rozhodnutie vyda|.

Podla § 55 ods. 2 správneho poriadku §a odnima odkladný účinok odvolania a
podra § 55 ods. 3 citovaného zákona proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno
odvolať.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkovje rozhodnutie preskúmatelhé súdom.

RozhodDuti. s. doručí::
TrÉnčiansky sano§pávny kaj
Mesto Tr€nč{n
M€slo Nové Me§to nad Váhom,
Meslo Bárovce nad BebÉvou

okEsný úmd Nové Me§lo nad Vóom
okEsný úmd Bánovce nad BebŘvou

V},vesené dňa: 18.09.2020

zvesené dňa:

MUDr. l]udmila Bučkov4 MPH
regionálna hygienička
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