
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

so sídlom v MICHALOVCIACH 
Ul. Sama Chalupku  č. 5, 071 01  Michalovce 

Č. k.: 2018/00708-1      V Michalovciach dňa 29.5.2018 
 

 

 

 

Verejná vyhláška 

ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosného ochorenia 

podľa §12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z. 
 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (ďalej len „RÚVZ 

Michalovce“) ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona 

NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) v súvislosti s ochorením na osýpky 

u študentov, ktorí navštevujú Elokované pracovisko Strednej odbornej školy technickej, 

Drahňov 167, podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. d) a f) zák. č. 355/2007 Z. z. a § 5 

ods. 1 písm. h) a ods. 2 a § 18 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „ vyhl. č. 585/2008 Z.z.“), v spojení s Akčným plánom na udržanie stavu eliminácie osýpok 

a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v Slovenskej republike 

uverejneného pod č. 1 vo Vestníku MZ SR čiastka 1-4/2008 a podľa §§ 46 a 47 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zák. č. 71/1967 Zb.“) 

nariaďuje tieto 
 

o p a t r e n i a : 
 

Podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. d) a f) zák. č. 355/2007 Z. z. 

sú všetci študenti Elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy technickej,    

Drahňov 167  povinní: 

 

1. Podrobiť sa ihneď lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára. Lekársky 

dohľad spočíva v zisťovaní subjektívnych ťažkostí a klinických príznakov, ktoré môžu 

súvisieť s ochorením na osýpky. Prvé vyšetrenie sa vykoná bezodkladne po doručení 

rozhodnutia. V prípade zistenia subjektívnych alebo objektívnych klinických 

príznakov sa vykoná serologické vyšetrenie na prítomnosť markerov osýpok. 

          

2. Podrobiť sa ihneď aktívnej imunizácii podľa pokynov ošetrujúceho lekára. 

 

3. Podrobiť sa ihneď izolácii v domácom prostredí po dobu 21 dní od posledného 

kontaktu s chorým, t. j. do 15.6.2018, vrátane. 

Termín: v bode 1 až 3 ako v texte 



4. Účastník konania Elokované pracovisko Strednej odbornej školy technickej, 

Drahňov 167 je povinný informovať personál a zákonných zástupcov študentov 

Elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy technickej, Drahňov 167, o vydaní 

tohto opatrenia na úradnej tabuli školy.  
 

Termín: ihneď po doručení  

   rozhodnutia 

 

Odvolaniu voči tomuto rozhodnutiu RÚVZ Michalovce podľa § 55 ods. 2 zák.                    

č. 71/1967 Zb. sa odníma odkladný účinok, nakoľko to vyžaduje naliehavý verejný záujem.  

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

 

 Na základe hlásenia Infekčného oddelenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. dňa 

28.5.2018 o výskyte ochorení na osýpky u študentov, ktorí navštevujú Elokované pracovisko 

Strednej odbornej školy technickej, Drahňov 167, vykonali odborní zamestnanci RÚVZ 

Michalovce dňa 28.5.2018 epidemiologické vyšetrenie v ohniskách nákaz. 

 Epidemiologickými vyšetreniami bolo zistené, že študenti navštevujúci Elokované 

pracovisko Strednej odbornej školy technickej, Drahňov 167 sú podozriví z nákazy, pretože 

boli v priamom kontakte s chorými osobami, u ktorých bolo potvrdené ochorenie na osýpky, 

ktoré sú prameňom pôvodcu ochorenia a v ohnisku nákazy sa predpokladá ďalšia expozícia 

ochorenia. Dátum posledného kontaktu s podozrivými je 25.5.2018 

Na základe týchto skutočností bolo nutné v súlade s § 12 ods. 2 písm. d) a f) zák. č. 

355/2007 Z. z. a § 5 ods. 1 písm. h) a  ods. 2  a § 18 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z. nariadiť 

aktívnu imunizáciu a karanténne opatrenie spočívajúce v povinnosti podrobiť sa lekárskemu 

dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára v termínoch určených RÚVZ Michalovce. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany zdravia ľudí potrebné 

rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a nariadiť opatrenia na 

predchádzanie šírenia prenosného ochorenia v zmysle citovaných predpisov. Nakoľko ide 

o vysoko nákazlivé prenosné ochorenie, bolo nevyhnutné v záujme ochrany verejného zdravia 

odňať aj odkladný účinok rozhodnutia. 

 
 

P o u č e n i e 
 

 

Podľa §§ 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. možno proti tomuto rozhodnutiu 

podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Michalovciach, Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce. 

 

 

 

 

 

 



Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov. 

Z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu na zníženie nebezpečenstva šírenia 

prenosnej choroby sa podľa § 55 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. vylučuje odkladný účinok 

odvolania. V súlade s § 55 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného 

účinku sa nemožno odvolať. 
 

 

 

Doručenie do vlastných rúk: 

1. Stredná odborná škola technická, Kukučinová 23, Košice, 041 01 

2. Stredná odborná škola technická, Drahňov 167, 076 74 

3. Obec Drahňov, 076 74 
 

 

 

Doručenie verejnou vyhláškou: 
 

1. Zákonní zástupcovia študentov, Elokované pracovisko, Strednej odbornej 

školy technickej, Drahňov 167 
 

 

Na vedomie: 

 

 

1. MUDr. Gejza Bacskai, NZZ pre deti a dorast, Zelená 179, 079 01 Veľké Kapušany 

2. MUDr. Helena Igazová, NZZ pre deti a dorast, Sídl. P.O.H. 56, Veľké Kapušany 

3. MUDr. Štefan Sopko – Zima, NZZ pre deti a dorast, Hlavná 416/58, Veľké Kapušany 

4. RÚVZ Michalovce, odd. epidemiológie 

 

 

 

MUDr. Janka Stašková, MPH 

      regionálna hygienička 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 29.5.2018     Zvesené dňa: ................................. 

 


