
  

  

  

R E G I O N Á L N Y      Ú R A D       V E R E J N É H O       Z D R A V O T N Í C T V A 
so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská cesta 1067, Dunajská Streda 

Číslo: RH/2020/01681/001-BF                                    Dunajská Streda, 20.11.2020 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede ako správny 
orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č.1 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 „zákon č. 355/2007 Z. z.“) podľa § 6 ods. 3 písm. e) 
zákona č. 355/2007 Z. z vo veci  predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 

v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Lehniciach, Hlavná 588, 930 37 Lehnice, 

IČO: 31 875 114, a v súčinnosti s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 
 

nariaďuje tieto opatrenia:  

 

 

Domovu sociálnych služieb pre dospelých v Lehniciach, Hlavná 588, 930 37 Lehnice, 

IČO: 31 875 114, v zastúpení Mgr. Kristínou Berceliovou, riaditeľkou zariadenia, podľa § 12 
ods. 2 písm. b), c), e), f)  zákona č. 355/2007 Z. z.:  

 

 

1. Uzatvoriť objekt Domova sociálnych služieb pre dospelých v Lehniciach, Hlavná 

588, 930 37 Lehnice, okrem prevádzky kuchyne, až do ukončenia karantény posledne 

pozitívne testovanej osoby v zariadení. Klienti a zamestnanci, okrem zamestnancov 
kuchyne, nesmú opustiť areál zariadenia. O podmienkach opustenia zariadenia rozhoduje 
tunajší regionálny hygienik alebo infektológ v prípade, ak si zdravotný stav pacienta vyžaduje 
hospitalizáciu.    

 
2. Zabezpečiť plnú priestorovú separáciu a vzájomnú izoláciu klientov a zamestnancov 
negatívne a pozitívne testovaných, a to tak, aby pozitívne i negatívne testovaní klienti aj 
zamestnanci mali k dispozícii vlastné zázemie pre osobnú hygienu, oddych  a stravovanie. 
Zabezpečiť a vyčleniť personál s negatívnymi výsledkami, ktorý sa bude starať o klientov 
negatívne testovaných.   
 
3. Všetci zamestnanci a klienti zariadenia sa musia podrobiť odberom biologického 
materiálu - nasopharyngeálnym výterom na vyšetrenie SARS-CoV-2 PCR metódou podľa 
usmernenia tunajšieho regionálneho úradu verejného zdravotníctva.    
 
4. Zabezpečiť aktívny monitoring zdravotného stavu všetkých klientov najmenej dvakrát 
denne zdravotným personálom zariadenia. V prípade zhoršeného klinického priebehu ihneď 
konzultovať infektologické pracovisko.   
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5. Zakázať všetky návštevy a prijímanie nových klientov do zariadenia a preklad klientov 
do iného zariadenia alebo do domácej starostlivosti až do zániku ohniska nákazy.  
 
6. Zabezpečiť zvýšený hygienicko – epidemiologický režim v zariadení, ktorý sa riadi 
vnútorným krízovým plánom usmernením hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením 
spôsobeným koronavírusom SARS – CoV-2  (desiata aktualizácia z 30. októbra 2020). 
 
7. Zabezpečiť pravidelné a účinné vetranie vnútorných priestorov a dekontamináciu 
ovzdušia germicídnym žiaričom.  
 
8. Zamestnanci, u ktorých bolo laboratórnym vyšetrením potvrdené ochorenie COVID-
 19, sa musia podrobiť karanténnym opatreniam na mieste, ktoré im určí tunajší regionálny 
úrad verejného zdravotníctva.  
 
Termín plnenia bodov č. 1.-8.:  ihneď a priebežne odo dňa doručenia tohto rozhodnutia až 

do ukončenia karantény posledne pozitívne testovanej osoby v zariadení. 
 
 
Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí pred 
nebezpečenstvom šírenia nákazlivej choroby, správny orgán  vylučuje odkladný účinok 
odvolania v zmysle § 55 ods. 2 správneho poriadku. 
 
 

O d ô v o d n e n i e : 

 
 

 Dňa 13.11.2020 kontaktovala tunajší regionálny úrad verejného zdravotníctva riaditeľka 
zariadenia, keď nás informovala o pozitívnom výsledku antigénového testu u 24 klientov 
zariadenia. Z uvedeného dôvodu sa dňa 16.11.2020 pristúpilo k odberu biologického 
materiálu na vyšetrenie PCR testom, pričom  z 36 zamestnancov malo 15 a zo 62 klientov 59  
pozitívny výsledok testovania. Výsledky vyšetrení poukazovali na epidemický výskyt 
COVID-19 v predmetnom zariadení. Akútnu infekciu dýchacích ciest COVID 19 spôsobuje 
nový koronavírus (SARS-CoV-2) z čeľade Coronaviridae. Nový koronavírus patrí medzi 
betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERS-CoV, ale vykazuje 
od nich genetickú odlišnosť. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, 
horúčkou, zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím.  
 Cieľom zamedzenia ďalšieho šírenia tejto vysoko kontagióznej nákazy vzdušnou cestou 
bolo potrebné nariadiť opatrenia uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia, ktoré sú v súlade 
s § 12 ods. 2 písm. b), c), e), f)  zákona č. 355/2007 Z. z.. Nakoľko priestory kuchyne majú 
osobitné vstupy mimo klientskych priestorov, karanténa sa netýka zamestnancov  kuchyne.   
 Na základe vyššie uvedených skutočností bolo v záujme ochrany zdravia  ľudí potrebné 
sa rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a nariadiť opatrenia na 
predchádzanie šírenia prenosného ochorenia v zmysle citovaných predpisov.  
 Zdôvodnenie vylúčenia odkladného účinku rozhodnutia vyplýva zo zámeru opatrení, 
spočívajúceho v zamedzení šírenia nákazlivého vírusového ochorenia spôsobeného novým 
koronavírusom.  
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 Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem realizácie opatrení, v záujme ochrany 
verejného zdravia bolo potrebné odňať odkladný účinok odvolania. 
 
 

P o u č e n i e: 

 
            Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať 
odvolanie  v lehote do 15 dní od dňa  doručenia na Regionálny úrad  verejného zdravotníctva 
so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067, Dunajská Streda. 

Súčasne sa v súlade s § 55 ods. 2 správneho poriadku vylučuje odkladný účinok 
v prípade podaného odvolania z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, spočívajúceho 
v ochrane zdravia ľudí pred nebezpečenstvom šírenia prenosného ochorenia. V súlade s § 55 
ods. 3 správneho poriadku proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno 
odvolať.  

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto  rozhodnutie preskúmateľné 
súdom podľa § 247 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.  
 
 
 
                                                                                                   Ing. Rozália Robotková 
                 regionálna hygienička 
 
 
Rozhodnutie bude zverejnené na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
so sídlom v Dunajskej Strede www.ruvzds.sk, v časti „Informácie“ ako aj na Centrálnej 
úradnej elektronickej tabuli na stránke www.slovensko.sk, v časti „Úradná tabuľa“. 
 
Rozhodnutie sa doručí elektronicky cez UPVS:  
1. Domov sociálnych služieb pre dospelých v Lehniciach, Hlavná 588, 930 37 Lehnice  
2. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 
3. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava 
4. Obec Lehnice, Obecný úrad Lehnice, Hlavná ul. 588, 930 37 Lehnice 
5. Okresný úrad Dunajská Streda, Korzó B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 
 
 
Na vedomie: 
RÚVZ-EPID-RH-tu 


