
Regionálny úrad verejného zdravotníctva    

so sídlom v Galante   
   

Hodská  2352/62                                                                                                    924 81 Galanta   
  

Číslo: AA/2022/00706/001755 Du                               Galanta: 17.03.2022   

                                                      

R o z h o d n u t i e    
   

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 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 (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 Zariadení sociálnej starostlivosti Služby pre seniorov, n.o. P. Pázmáňa 49/3, 927 01 

Šaľa, prevádzka Senior Care Kaskády, Kajal - Únovce 623, 925 92 Kajal, IČO: 50 907 069 a v 

súčinnosti s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov   

nariaďuje tieto opatrenia: 

   

pre Zariadenie sociálnej starostlivosti Služby pre seniorov, n.o. P. Pázmáňa 49/3, 927 01 Šaľa, 

prevádzka Senior Care Kaskády, Kajal - Únovce 623, 925 92 Kajal, IČO: 50 907 069 v zastúpení 

Ing. Milan Halomi, MBA, riaditeľom zariadenia, podľa § 12 ods. 2 písm. b), c), e), f)  zákona č. 

355/2007 Z. z.:    

   

1. Uzatvoriť celé zariadenie, klienti nesmú opustiť zariadenie. O podmienkach opustenia 

zariadenia rozhoduje regionálny hygienik alebo infektológ v prípade, ak zdravotný stav pacienta 

vyžaduje hospitalizáciu.      

2. Zabezpečiť plnú priestorovú separáciu a izoláciu klientov pozitívne testovaných vrátane 

personálu, ktorý bude zabezpečovať starostlivosť o pozitívne testovaných klientov 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. Zabezpečiť aktívny monitoring zdravotného stavu všetkých klientov najmenej dvakrát denne 

zdravotným personálom zariadenia. V prípade zhoršeného klinického priebehu ihneď konzultovať 

infektologické pracovisko.     

4. Zakázať všetky návštevy a prijímanie nových klientov do zariadenia a preklad klientov do iného 

zariadenia sociálnej starostlivosti až do zániku ohniska nákazy.    

5. Zamestnanci vrátane pomocného personálu musia používať osobné ochranné pracovné 

pomôcky na zabránenie kvapôčkovej nákazy pri kontakte klientmi.    
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6. Zabezpečiť zvýšený hygienický režim v zariadení, ktorý sa riadi vnútorným krízovým plánom. 

Pri starostlivosti o klientov dodržiavať prísnu bariérovú ošetrovaciu techniku a používať osobné 

ochranné pracovné pomôcky (OOPP).  

7. V celom zariadení vykonávať dôkladnú  povrchovú dezinfekciu  všetkých priestorov  

dezinfekčnými prípravkami s virucídnym účinkom (na báze chlóru, peroxo zlúčenín, aldehydov) so 

zameraním najmä na kontaktné plochy (všetky kľučky, telefóny, vypínače, malé plochy, exponovaný 

nábytok v spoločných priestoroch apod.).     

8. Všetci zamestnanci a klienti zariadenia musia dodržiavať prísnu hygienu rúk za použitia 

alkoholových dezinfekčných prípravkov a jednorazových uterákov a respiračnú  hygienu ako aj 

distančné opatrenia.     

9. Zabezpečiť pravidelné a účinné vetranie vnútorných priestorov a dekontamináciu ovzdušia 

germicídnym žiaričom.     

10. Všetok odpad znečistený telesnými tekutinami (napr. použité papierové vreckovky, 

inkontinenčné podložky, plienky a pod.) musí byť vložený do plastových vriec a zviazaný. Tento odpad 

likvidovať ako nebezpečný odpad.        

11. Zamestnanci, u ktorých bolo laboratórnym vyšetrením potvrdené ochorenie COVID- 19, sa 

musia podrobiť karanténnym opatreniam na mieste, ktoré im určí príslušný regionálny úrad verejného 

zdravotníctva.    

   

  Termín plnenia bodov č. 1.-11.:  od 17.03.2022 a priebežne 

     

Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve 

šírenia nákazlivej choroby správny orgán  vylučuje odkladný účinok odvolania v zmysle § 55 ods. 2 

zákona  č. 71/1967 Zb.   

     

O d ô v o d n e n i e :   

   

 Dňa 16.3.2022 bol na tunajší regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe prebiehajúceho 

testovania na ochorenie COVID-19 v Zariadení sociálnej starostlivosti Služby pre seniorov, n.o. P. 

Pázmáňa 49/3, 927 01 Šaľa, prevádzka Senior Care Kaskády, Kajal - Únovce 623, 925 92 Kajal, IČO: 

50 907 069   hlásený výskyt pozitívneho výsledku u 8 celoročných klientov zariadenia zo 71 

celoročných klientov (11,2 %) a u 5 zamestnancov z 46 zamestnancov (11%) zariadenia na ochorenie 

COVID-19 . 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, 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.   
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 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 z dôvodu zamedzenia šírenia 

nákazlivého vírusového ochorenia spôsobeného novým koronavírusom.    

 Vzhľadom na naliehavosť realizácie opatrení v záujme ochrany verejného zdravia bolo potrebné 

odňať odkladný účinok tohto rozhodnutia.   

       

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 Galante, 

Hodská 2352/62,  Galanta.   

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 hromadného prenosného ochorenia. V súlade s § 55 ods. 3 

správneho poriadku proti rozhodnutia o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.    

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto  rozhodnutie preskúmateľné súdom   

podľa § 247 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.    

   

          

 

                                                                                           MUDr. Iveta Šuleková         

                                        regionálna hygienička   

   

   

Rozhodnutie bude zverejnené na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so 

sídlom v Galante www.ruvzga.sk, v časti „ Úradná tabuľa“ ako aj na Centrálnej úradnej elektronickej 

tabuli na stránke www.slovensko.sk, v časti „Úradná tabuľa“.   

   

Rozhodnutie sa doručí elektronicky s fikciou doručenia :    

1.  ZSS Služby pre seniorov, n.o. P. Pázmáňa 49/3, 927 01 Šaľa, prevádzka Senior Care Kaskády, 

Kajal - Únovce 623, 925 92 Kajal 

2. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 91701 Trnava   

3. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava   

   

  Na vedomie:   

RÚVZ-Epid   
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