
 

Usmernenie a zdôvodnenie regionálnej hygieničky   

 k Verejnej vyhláške   
 

 

ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie 

vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. d), e) 

zákona 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  číslo: RUVZ/2020/04555-002 zo dňa 

18.09.2020. 

 

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne v bode 2 hore uvedeného 

Opatrenia zakázal  od 20.09.2020 do odvolania  podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm.  d)  

zákona   

č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým 

osobám v okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava   

usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej  povahy (diskotéky, 

tanečné zábavy a pod. ) v prevádzkach spoločného stravovania ako aj v ostatných 

prevádzkach s výnimkou svadieb, smútočných posedení (karov) a krstín. 

     Zákaz usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej  povahy 

ako sú diskotéky, tanečné zábavy a pod. v prevádzkach spoločného stravovania je uvedená aj 

v opatrení ÚVZ SR č.: OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020, ktoré platí pre celé Slovensko, 

zákaz zo strany RÚVZ Trenčín bol doplnený o ostatné prevádzky s výnimkou svadieb, 

smútočných posedení (karov) a krstín. Za ostatné prevádzky sú považované napr. kultúrne 

domy, kde sa organizujú rôzne rodinné a iné oslavy s väčším počtom ľudí. Nie sú v tom však 

zahrnuté kiná a divadlá.      

     Uvedeným opatrením sa nezakazuje  organizovanie vzdelávacích, školiacich a iných 

podujatí odborného charakteru, vrátane pracovných porád v prevádzkach verejného 

stravovania a v ostatných prevádzkach. Podujatia vzdelávacieho a iného odborného 

charakteru (kongresy, semináre, konferencie), porady, pracovné stretnutia nie sú zaradené 

medzi verejné podujatia  a nie sú zaradené do skupiny podujatí kultúrnej zábavnej povahy. V 

prípade spojenia spoločenskej či inej povahy sa jedná o podujatia typu ako je uvedené: 

diskotéky, tanečné zábavy.  

    Obmedzenie kapacity na verejných hromadných podujatiach sa vzťahuje len pre okres 

Trenčín. 

    RÚVZ Trenčín zakázal návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach zdravotníckych 

zariadení  a návštevy v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti 

s určitými výnimkami. Zákaz sa nevzťahoval na vonkajšie priestory. Aj keď chorobnosť 

v okresoch Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava bola nízka, jedná sa 

o okresy, ktoré sú vzájomne prepojené, s veľkou migráciou a obmedzenie sa týkalo len týchto 

dvoch častí opatrenia (zákazy návštev). Uvedené bolo dané v záujme ochrany zdravia  

rizikovej skupiny - hospitalizovaných a seniorov ako i zabránenia zánosu infekčného 

ochorenia do týchto zariadení, zabránenia vzniku ohnísk a zamedzenia ďalšieho šírenia 

ochorenia.  

 

Opatrenia boli vydané RÚVZ Trenčín po dôkladnom zvážení  situácie a to  z dôvodu zvýšenej 

chorobnosti Covid-19 spôsobeným koronavírusom (SARS-CoV-2 ).  

V súčasnosti  14 – dňová chorobnosť v okrese Trenčín   73,4/100 000, v okrese Bánovce nad 

Bebravou 19,3/100 000, v okrese Nové Mesto nad Váhom 22,4/100 000,  v okrese Myjava  

15,2/100 000. 
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