
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, 
Štefánikova 58, 949 63 Nitra 

 
 
 

Sp.zn.: A/2020/04340                            V Nitre, 09.09.2020 
 

R O Z H O D N U T I E  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre   (ďalej len „RÚVZ Nitra") ako 
vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v  spojení s prílohou č. 1 bod 1 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 „zákona č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej 

situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej 

republiky č.l l l  z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 

11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v súlade s uznesením vlády SR 

č. 197 zo dňa 02.04.2020, ako i z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia a vzniku nových ohnísk, podľa 

§ 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. c), d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa §§ 46 a 47 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.") a podľa 

bodu C) Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7092/2020 zo dňa 09.09.2020 nariaďuje 

tieto 

                                                               o p a t r e n i a: 

S účinnosťou od 9.10.2020  od 12,00 hod.  do odvolania nariaďuje nasledovné: 

A) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.  sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych 

služieb  v okrese Nitra a Zlaté Moravce povinní zabezpečiť   zákaz návštev  v interiérových  

priestoroch pobytových zariadení  sociálnej starostlivosti (ďalej len „ZSS“). Výnimky je možné 

pripustiť  z dôvodov hodných zreteľa, napr.  v prípade pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom 

štádiu ochorenia, návštevu kňaza za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým 

a umierajúcim  pri zabezpečení dôsledného  dodržiavania protiepidemických opatrení.  

B) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, 
ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v okrese Nitra a Zlaté Moravce povinní 

zabezpečiť zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach s výnimkou návštev kňazov za 

účelom podávania sviatosti pomazania  ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev  

u ťažko chorých a umierajúcich  pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických 

opatrení.  

C)  Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa fyzickým osobám - 
podnikateľom a právnickým osobám prevádzkujúcim plavárne a kúpaliská v okrese Nitra a Zlaté 

Moravce nariaďuje obmedziť kapacitu týchto prevádzok na 50% zo stanovenej kapacity. 

D) RÚVZ so sídlom v Nitre vyzýva na dodržiavanie aktuálnych opatrení ÚVZ SR, ktoré boli 

nariadené v súvislosti s ochorením COVID-19 (patrenie týkajúce sa podmienok prevádzky, 

zákazov a obmedzení hromadných podujatí (športových podujatí, spoločenských podujatí, atď...), 
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opatrenie týkajúce sa povinnosti nosenia rúška na prekrytie horných dýchacích ciest ako aj 

opatrenia týkajúce sa karanténnych opatrení pri návrate zo zahraničia z tzv. rizikových krajín). 

E) RÚVZ so sídlom v Nitre  odporúča zdržať sa organizovania rodinných osláv. 

F) RÚVZ so sídlom v Nitre neodporúča cestovanie do rizikových oblastí, prehodnotiť cestovanie   do 

zahraničia. 

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. 

O d ô v o d n e n i e  

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila v súlade s 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 znení 

neskorších predpisov dňom 1.10.2020 na obdobie 45 dní na postihnutom území Slovenskej republiky 

núdzový stav.   
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu 

ochorenia COVID-19. 
Úrad verejného zdravotníctva SR nariadil s účinnosťou od 1.10.2020 opatrením č. 

OLP/7694/2020 zo dňa 30.09.2020 povinnosti a obmedzenia týkajúce sa prevádzok a konaní 

hromadných podujatí. Podľa bodu C) Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7694/2020 
zo dňa 09.09.2020 na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať podľa 

§ 48 alebo § 12 zákona č. 355/2007 Z.z. dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva 

príslušného územného obvodu. 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitra  vydal toto opatrenie v nadväznosti 

na vyššie uvedené zhoršenie epidemiologickej situácie v súvislosti s nákazou na COVID-19 v okrese 
Nitra a Zlaté Moravce  spôsobené zvýšeným počtom pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID 

19. Ochorenie prebieha u podstatnej časti chorých s miernymi príznakmi až asymptomatickými ( 

bezpríznakovými), čo predstavuje riziko pre rizikovú skupinu – seniori, chronicky chorí a osoby 
s oslabenou imunitou.  

Z dôvodov ochrany rizikových skupín je vydaný zákaz návštev v ústavných zdravotníckych 

zariadeniach  a je potrebné tento zákaz zabezpečiť aj v zariadeniach sociálnej starostlivosti, kde 

dochádza k poskytovaniu sociálnych služieb pobytovou formou s výnimkou vonkajších priestorov ZSS 

za podmienky dodržania a rešpektovania všetkých nariadených hygienických opatrení. Pri zariadeniach 

sociálnej starostlivosti, kde dochádza k poskytovaniu  sociálnych služieb ambulantnou formou je 

nevyhnutné sprísniť dodržiavanie protiepidemických opatrení a zakázať vstup pre osoby 

s príznakmi respiračného ochorenia. Uvedené opatrenie  na zabránenie vzniku nového ohniska 

epidémie je jedným z dôležitých nástrojov  na zamedzenie šírenia ochorenia Covid- 19 spôsobených 

koronavírusom ( SARS-CoV-2). 
RÚVZ so sídlom v Nitre  v záujme ochrany zdravia rizikovej skupiny obyvateľstva 

neodporúča seniorom zúčastňovať sa  na hromadných podujatiach v uzatvorených priestoroch. 
Ďalej neodporúča cestovanie do rizikových oblastí, prehodnotiť cestovanie do zahraničia. 

RÚVZ so sídlom v Nitre odporúča zdržať sa  organizovania rodinných osláv, minimalizovať 

počty zúčastnených osôb ( prehodnotiť účasť osôb rizikových skupín a osôb z rizikových oblastí).  
Všetkým fyzickým osobám  ako ak právnickým osobám sa odporúča dôsledne dodržiavať 

všetky aktuálne opatrenia nariadené ÚVZ SR a kontrolovať ich plnenie. 
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VÚC  Nitra a orgány územnej samosprávy sú povinné informovať o zákaze návštev 

v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti, v zariadeniach sociálnej starostlivosti s pobytovou 
formou v ich pôsobnosti a prijať protiepidemické opatrenia v zariadeniach sociálnej starostlivosti 

s ambulantnou formou poskytovania sociálnych služieb. 
Nerešpektovanie nariadených opatrení je správny delikt, za ktorý sa ukladá pokuta  do výšky 

20 000, euro.  
 

P o u č e n i e  

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 Nitre, Štefánikova 58, 
94963 Nitra , ktorý rozhodnutie vydal. 
Podľa   § 55   ods. 2   správneho   poriadku   sa   odníma   odkladný   účinok   odvolania   a podľa  § 55 
ods. 3 citovaného zákona proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať. Po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné súdom. 
 

 

 

MUDr., Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA 

                   regionálna hygienička 

 

Ďalej sa doručuje: 
 
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 1/A, 949 01 Nitra   
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra  
Mesto Zlaté Moravce, 1.Mája 2, 95301 Zlaté Moravce 
Okresný úrad  Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, 95301 Zlaté Moravce  
Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra   
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