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Verejná vyhláška 
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie 

prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 zákona 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 štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva príslušný podľa § 3 

ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1, bod 33 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 „zák. č. 355/2007 Z. z.“) v súvislosti s potvrdenými ochoreniami na 

osýpky u obyvateľov Mlynskej ulice v Michalovciach  podľa § 6 ods. 3 písm. e)  a  § 12 ods. 2 

písm. d) a f) zák. č. 355/2007 Z. z., § 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. MZ SR 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 zák. 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 § 12 ods. 2 písm. d) a f) zák. č. 355/2007 Z. z. sú všetky fyzické osoby od 

dovŕšeného deviateho mesiaca veku s pobytom na Mlynskej ulici v Michalovciach povinné 

dňom vydania tohto rozhodnutia: 

 

1. Bezodkladne po doručení tohto rozhodnutia podrobiť sa lekárskemu dohľadu u svojho 

ošetrujúceho lekára, ktorý bude spočívať v zisťovaní subjektívnych ťažkostí 

a klinických príznakov, ktoré môžu súvisieť s ochorením na osýpky. V prípade zistenia 

subjektívnych alebo objektívnych klinických príznakov podrobiť sa odberu krvi na 

serologické vyšetrenie na prítomnosť markerov osýpok.  

 

2. Podľa pokynov ošetrujúceho lekára podrobiť sa mimoriadnemu očkovaniu proti 

osýpkam. 

 

Termín: bezodkladne 

              

 

 RÚVZ Michalovce podľa § 55 ods. 2 zák. č.71/1967 Zb. vylučuje odkladný účinok 

odvolania proti tomuto rozhodnutiu, nakoľko to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem na 

ochranu verejného zdravia ľudí. 

 



O d ô v o d n e n i e 
 

  Na základe opakovaného hlásenia  Nemocnice s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, 

a.s. zo dňa 20.06.2018 o výskyte ochorení  na osýpky u obyvateľov Mlynskej ulice v 

Michalovciach bol preukázaný narastajúci výskyt prípadov ochorení na osýpky a v ohnisku sa 

predpokladá ďalšia expozícia ochorenia.  

 Osýpky sú jedným z najzávažnejších a vysoko nákazlivých vírusových ochorení, ktoré 

sa šíria vzdušnou cestou. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly 

pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Najúčinnejším preventívnym  

opatrením je očkovanie, nakoľko na liečbu osýpok nie je dostupný účinný liek. 

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.  a nariadiť 

aktívnu imunizáciu a karanténne opatrenie spočívajúce v povinnosti podrobiť sa lekárskemu 

dohľadu. Podľa § 13 ods. 1 vyhl. MZ SR č. 585/2008 Z.z. očkovanie osôb vykonáva lekár na 

základe preskripčného obmedzenia alebo ním poverená sestra po posúdení aktuálneho 

zdravotného stavu očkovanej osoby a po zhodnotení možných dočasných alebo trvalých 

kontraindikácií očkovania podľa písomnej informácie pre používateľa lieku a súhrnu 

charakteristických vlastností lieku.  

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. 

Vylúčenie odkladného účinku rozhodnutia vyplýva z dôvodu zamedzenia šírenia 

vysoko nákazlivého vírusového ochorenia. 

 

P o u č e n i e 
 

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným 

ochoreniam, musí byť vyvesená v súlade s § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. na úradnej tabuli 

RÚVZ Michalovce. 

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.   

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov.  

 

Doručí sa - na vedomie: 

1. Mesto Michalovce 

2. Okresný úrad Michalovce 

3. Lekár Košického samosprávneho kraja  

4. NZZ pre deti a dorast v okrese Michalovce 

5. NZZ pre dospelých v okrese Michalovce 

6. Všeobecná zdravotná poisťovňa 

7. ZP Dôvera 

8. ZP Union 

9. ÚVZ SR Bratislava     

        MUDr. Janka Stašková, MPH 

                                                                                           regionálna hygienička  

 

Vyvesené dňa: 20.06.2018     Zvesené dňa:.............................. 


