
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4,                

911 01  Trenčín  (ďalej len „RÚVZ Trenčín“)   
 

Číslo: RUVZ/2022/00838-035                                                                                        

 

 

Zápisnica o epidemiologickom vyšetrovaní 

 

vykonanom podľa § 54 ods. 2 a § 55 ods.1 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) dňa 19.01.2022 RÚVZ Trenčín v súvislosti 

s potvrdeným prípadom prenosného ochorenia COVID-19 a možným ohrozením verejného 

zdravia u detí z 1. triedy v Materskej škole, Podolie, ktorej prevádzkovateľom je Základná 

škola s materskou školou, Podolie 804,  916 22 Podolie, IČO: 36125431.  

 

 Na základe odobratej vzorky biologického materiálu  formou  diagnostického testu u osoby 

podozrivej z ochorenia COVID-19 bol zistený pozitívny výsledok (antigénnym  

testom) na koronavírus (SARS-CoV-2) z čeľade Coronaviridae. V predmetnej triede boli 

identifikované úzke kontakty pozitívneho prípadu ochorenia COVID-19, ktorým sa podľa 

 § 12 ods. 2 písm. f)  zákona č. 355/2007 Z. z.. nariaďuje dodržiavať karanténne opatrenia 

do 28.01.2022 (alebo podľa posúdenia ošetrujúceho všeobecného lekára pre deti a dorast/ 

všeobecného lekára) 

 

Povinnosť karantény sa nevzťahuje na osobu, ktorá  

a) je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 

    s dvojdávkovou schémou, 

b) je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19   

    s jednodávkovou schémou, alebo  

c) je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,  

    ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní  

    od prekonania ochorenia COVID-19, alebo  

d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú  

     sa u nej klinické príznaky ochorenia. 

(v súlade v tom čase platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ 

SR“) 

 

 

Karanténa sa končí : 

a) v prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov      

     ochorenia a výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného    

     kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 7 dní  

     od posledného kontaktu s osobou pozitívnou  na ochorenie,  

b) ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 10 dní od posledného kontaktu 

     s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden  

     z klinických príznakov ochorenia, uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu 

     s osobou pozitívnou na ochorenie,  

c) v prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia  

    počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom,  

    kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu. 

 

O vyšetrenie je možné požiadať na stránke www.korona.gov.sk. 

 

http://www.korona.gov.sk/


 

 

Osoba, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19  

je  povinná :  

a) dodržiavať karanténu 

b) zdržiavať sa počas karantény iba v mieste karantény, 

c) zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami             

d) dodržiavať  prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest,  

e) dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú 

počas jej karantény v mieste, kde vykonáva karanténu 

f) denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia 

a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať 

svojho všeobecného lekára 

g) denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu 

h) o svojej karanténe bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom  alebo krátkou textovou 

správou (SMS) svojho všeobecného lekára 

 

Všetkým osobám, ktoré prišli do kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou 

na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu  

alebo dvoch dní pred objavením sa prvých klinických príznakov ochorenia u tejto osoby  

do skončenia jej izolácie sa nariaďuje karanténa v domácom prostredí alebo v karanténnom 

ubytovacom zariadení podľa platnej vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri 

ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 karanténe 

osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 vydanej 

vo vestníku vlády SR. 

 

Nesplnenie uloženého opatrenia je porušením povinností podľa ust. § 51 ods. 1 písm. a) 

zákona. č. 355/2007 Z.z.. Porušenie povinností  je priestupkom podľa ust. § 56 ods.1 písm. c) 

(alebo § 56 ods.1 písm. k) a postihuje sa pokutou podľa ust.  § 56 ods. 4  (alebo § 56 ods. 3 ) 

zákona. č. 355/2007 Z.z..  

 

 

 

Vybavuje: Mgr. Budjačová L. 

 

V Trenčíne dňa: 19.01.2022 

 

                                                                                                     
 

 

 

 

 

Zápisnica bola odoslaná na uvedenú mailovú adresu zspodolie@gmail.com 

 

 


