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Štatút regionálnej protiepidemickej komisie
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Štatút upravuje podrobnosti o činnosti a zložení regionálnej protiepidemickej komisie
zriadenej na RÚVZ so sídlom v Trenčíne pre spádové územie okresov Trenčín, Nové Mesto
nad Váhom, Myjava a Bánovce nad Bebravou (ďalej len „komisia“), ktorý vydáva
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne(ďalej len „RÚVZ“).
Čl. 2
Pôsobnosť a úlohy komisie
1. Komisia je multirezortný, koordinačný, konzultačný a odborný orgán RÚVZ
zriadený za účelom nariaďovania, kontrolovania a koordinovania opatrení pri
mimoriadnych udalostiach v súvislosti so vznikom epidémie, iných hromadne sa
vyskytujúcich prenosných ochorení rozsiahleho významu alebo pri nebezpečenstve ich
vzniku. Na zabránenie vzniku alebo šírenia sa epidémie a na zabránenie vzniku iných
hromadne sa vyskytujúcich prenosných ochorení rozsiahleho významu a na ich
obmedzenie s cieľom znížiť zdravotnú a ekonomickú záťaž obyvateľstva a za účelom
zachovania chodu hospodárstva a verejného života.
2. Územná pôsobnosť regionálnej protiepidemickej komisie je určená spádovým územím
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - okresov Trenčín, Nové Mesto nad
Váhom, Myjava a Bánovce nad Bebravou.
3. Komisia koordinuje činnosť všetkých zainteresovaných inštitúcií a zariadení, ktorí
majú v komisii svojho zástupcu.
4. Komisia pôsobí v súlade s postavením RÚVZ. Vo svojej činnosti sa riadi na úseku
verejného zdravia zákonmi a aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Komisia vychádza vo svojej činnosti aj z odporúčaní Svetovej zdravotníckej
organizácie, Európskej komisie a zo špecifických podmienok v Slovenskej republike.
6. Činnosťou komisie nie je dotknutá pôsobnosť a zodpovednosť ostatných orgánov
štátnej správy a samosprávy ustanovená osobitnými zákonmi.
7. Za mimoriadnu udalosť pre účely tohto štatútu sa považuje každé nepredvídané
a nekontrolovateľné ohrozenie verejného zdravia biologickými faktormi pri
epidémiách a iných hromadne sa vyskytujúcich prenosných ochorení.
Základné úlohy komisie:
1. Komisia nariaďuje, koordinuje a kontroluje
a) hlásenie udalostí a prípadov vyznačujúcich sa potenciálom stať sa hrozbou
pre zdravie verejnosti systémom rýchlej výstrahy,
b) bezodkladné informovanie verejnosti o prostriedkoch a spôsobe ochrany pred
biologickými faktormi a ich možnými vplyvmi na zdravie,
c) príkaz na hygienickú očistu osôb a dekontamináciu terénu, budov a materiálu,
d) zákaz výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, predaja a iného nakladania
s vecami a zvieratami, ktorými sa môžu šíriť ochorenia u ľudí, prípadne príkaz
na ich neškodné odstránenie,
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e) zákaz alebo obmedzenie styku niektorých skupín osôb s ostatným
obyvateľstvom pri zistení závažných zdravotných dôvodov,
f) zákaz alebo obmedzenie hromadných podujatí,
g) zákaz alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza
k zhromažďovaniu osôb,
h) zákaz používania vody, potravín a pokrmov, predmetov podozrivých
z kontaminácie a krmív a regulácia spotreby určitých druhov potravín a vody,
i) príkaz na profylaxiu,
j) príkaz na varovné označenie objektov, ak sa na ne vzťahuje opatrenie podľa
písmen d) až h),
k) príkaz na vyčlenenie lôžok na zabezpečenie ústavnej zdravotnej starostlivosti
zvýšeného počtu chorých a u závažných infekcií na zabezpečenie izolácie
osôb podozrivých z ochorenia a podozrivých
z nákazy počas maximálneho
inkubačného času ochorenia,
l) príkaz na osobitnú manipuláciu s mŕtvymi, vyčlenenie miest a určenie
spôsobu pochovávania zvýšeného počtu zomretých.
Rozhoduje v rozsahu stanovenom právnymi predpismi o nariadení príslušných
protiepidemických opatreniach s regionálnou pôsobnosťou.
Rozhoduje o zbere potrebných údajov k stanoveniu protiepidemických opatrení
v regióne.
Vyhodnocuje vývoj epidemiologickej situácie v regióne.
Informuje Národnú protiepidemickú komisiu v stanovených intervaloch.
V prípade vyhlásenia stavu nebezpečenstva sa regionálna protiepidemická komisia
stáva súčasťou krízového štábu.
Čl. 3
Zloženie komisie

1. Členmi komisie sú zástupcovia orgánov štátnej správy a samosprávy na regionálnej
úrovni. Komisia sa skladá z:
Predseda: regionálny hygienik
Tajomník: vedúci epidemiológie RÚVZ
Členovia:
a) zástupca odb. zdravotníctva TSK
b) zástupca obvodného úradu
c) zástupcovia lôžkového zdr. zariadenia
d) zástupca záchrannej služby
e) zástupca laboratórii lekárskej mikrobiológie
f) zástupca RVPS
g) zástupca policajného zboru
h) zástupca HZZ
i) zástupca odb. životného prostredia TSK
j) zástupca odb. školstva TSK
k) zástupca Krajského školského úradu
l) zástupca zdravotnej poisťovne
m) a ďalší odborní pracovníci prizývaní predsedom komisie ad hoc.
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2. Členov komisie uvedených v tomto odstavci navrhujú príslušní nadriadení pracovníci
a informujú o tom predsedu regionálnej protiepidemickej komisie.
3. Členstvo v komisii končí ukončením pracovného či služobného pomeru.
4. V prípade vážnych dôvodov môže člen komisie delegovať na dobu určitú pre prácu
v tejto komisii iného zamestnanca úradu, ktorý je jeho zástupcom. Zástupca sa
preukazuje písomným splnomocnením.

Čl. 4
Orgány komisie
Orgánmi komisie sú:
a) predseda komisie
b) zasadnutie komisie

Čl. 5
Predseda komisie
1. Predseda komisie :
a) Riadi činnosť komisie a zodpovedá za jej činnosť hlavnému hygienikovi ÚVZ
SR. Predsedu komisie počas jeho neprítomnosti zastupuje tajomník, alebo
predsedom poverený člen komisie.
b) Zvoláva zasadania komisie.
c) V prípade nebezpečenstva z omeškania príjme opatrenia, ktoré sú obvykle
zaisťované komisiou. Tieto opatrenia sú dodatočne schválené na najbližšom
zasadnutí komisie.
d) Podpisuje uznesenia, ktorými sú prijímané závery komisie.
e) Zasiela uznesenia predsedovi Národnej protiepidemickej komisie.
f) Menuje a odvoláva členov komisie.
g) Rozhoduje o tom, či budú na jednanie prizvaní experti či ďalší predstavitelia
orgánov štátnej správy a samosprávy prípadne ďalšie osoby podľa špecifík
mimoriadnej udalosti a regiónu.
2. Po dobu neprítomnosti predsedu komisie ho zastupuje a prácu komisie riadi tajomník.

Čl. 6
Práva a povinnosti členov komisie
Člen komisie :
a) zúčastňuje sa na rokovaní komisie
b) oboznamuje sa s informáciami súvisiacimi s mimoriadnou udalosťou
a s materiálmi, ktoré bude komisia prerokovávať a vyjadrovať sa k nim
c) predkladá na rokovanie materiály
d) plní úlohy prijaté komisiou
e) kontroluje plnenie úloh prijatých komisiou a informuje o priebehu plnenia úloh
prijatých komisiou
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f) po skončení mimoriadnej udalosti vyhodnotí činnosť organizačnej zložky
alebo orgánu, ktorý v komisii zastupuje, pripraví návrh na preventívne
opatrenia a predloží ich predsedovi.

Čl. 7
Zasadanie komisie
1. Komisia zasadá podľa potreby, ale najmenej raz ročne.
2. Komisia prijíma uznesenia, nariaďuje opatrenia a informuje o nich Hlavného
hygienika SR
3. K prijatiu návrhu uznesenia komisie je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných.
V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu. Komisia je uznášania schopná
v prípade prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov komisie.
4. Prijaté uznesenia sú záväzné pre všetkých členov komisie.
5. Závery zo zasadnutí sú vydávané formou záznamov.
6. Komisia je povinná viesť záznamy o činnosti a nariadených mimoriadnych
opatreniach a zriaďovateľ komisie je povinný zabezpečiť ich uchovávanie 5 rokov.
7. Rokovanie komisie upravuje rokovací poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
tohto štatútu.

Čl. 8
Zabezpečenie činnosti komisie
1. Náklady na činnosť komisie sú hradené z rozpočtu RÚVZ so sídlom v Trenčíne.
2. Členstvo v komisii je čestné a členovia komisie nemajú nárok na odmenu za výkon
práce.
Čl. 9
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje regionálny hygienik.
2. Tento štatút je prístupný na internetových stránkach RÚVZ so sídlom v Trenčíne.
3. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia regionálnym hygienikom.

Schválil : MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH – regionálna hygienička

