
1 
 

 
     Regionálny úrad verejného zdravotníctva  

 so  sídlom  v  Senici 
Kolónia 557,PSČ 905 01 Senica 

RÚVZ/2020/13582/ÚRH                                                                                 Senica, 20.10.2020 
 

 

O p a t r e n i e 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

so sídlom v Senici 

pri ohrození verejného zdravia 

 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici ako príslušný orgán štátnej 

správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vydanie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR 

pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020  

 

                                     z r u š u j e 
 

Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici č. 
RÚVZ/2020/1459/ÚRH a č. RÚVZ/2020/1460/ÚRH.  
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc 
dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia.  
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu 
ochorenia COVID-19. Ochorenie COVID-19 patrí medzi respiračné nákazy a šíri sa primárne 
vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Pre epidemický proces sú 
charakteristické tri základné podmienky, ktorých existencia je nevyhnutná pre uskutočnenie 
procesu a to prítomnosť prameňa pôvodcu nákazy, uskutočnenie prenosu pôvodcu nákazy a 
prítomnosť vnímavej osoby. Prijímaním účinných protiepidemických opatrení možno proces 
šírenia nákazy eliminovať až zastaviť. Medzi kľúčové opatrenia v boji proti šíreniu ochorení 
COVID-19 v populácii patrí okrem dodržiavania respiračnej hygieny, dištančných opatrení, 
prekrytia horných dýchacích, obmedzenie zhromažďovania osôb a obmedzenie poskytovania 
vybraných služieb.  
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Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zhoršenie 
epidemiologickej situácie spôsobené zvýšeným počtom pozitívne testovaných osôb na 
ochorenie COVID - 19 v Slovenskej republike vydal opatrenie č. OLP/8326/2020 zo dňa 
14.10.2020, ktorým zakázal rizikové hromadné podujatia a zároveň prevádzkovateľom 
zariadení a organizátorom hromadných podujatí uložil povinnosť dodržiavať protiepidemické 
opatrenia. Cieľom opatrenia č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 je realizovať ďalšie potrebné 
kroky vedúce k zabráneniu explozívneho šírenia ochorení, predchádzať zvyšovaniu smrtnosti 
a v neposlednom rade i možnému preťaženiu zdravotného systému Slovenskej republiky. 
Jednotlivé krajiny vo svete prijímajú podobne ako Slovenská republika adekvátne 
protiepidemické opatrenia na zastavenie pandémie COVID-19 a na zmiernenie jej dopadov na 
populáciu. 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici z dôvodu vydania opatrenia 
Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8326/2020 
zrušuje opatrenia č. RÚVZ/2020/1459/ÚRH a č. RÚVZ/2020/1460/ÚRH.  
 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Ľubomír Šarabok 

                                                                                       poverený výkonom funkcie 

                                                                                              regionálny hygienik 

 

 

Toto opatrenie bude zároveň zverejnené na webovom sídle Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Senici www.ruvzse.sk, na webovom sídle  Centrálnej úradnej 
elektronickej tabuli na stránke www.slovensko.sk.  
 

 

Doručuje sa: 

 

FNsP Skalica s.r.o. ,Koreszkova 7, 90901 Skalica 

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 90901 Skalica 

Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 

Vysoká škola  zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Inštitút MUDr. Pavla Blahu, Potočná 

268/58, 90901 Skalica 

Okresný úrad Skalica, Nám. Slobody 15,909 01 Skalica 

Tlačová agentúra SR, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Mýtna 15, 811 07 Bratislava 

 


