REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Liptovskom Mikuláši
Ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

Č. k.: 2018/01444-1

V Liptovskom Mikuláši dňa 27.7.2018

Verejná vyhláška
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosného ochorenia
podľa §12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z.

ROZHODNUTIE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (ďalej len
„RÚVZ Liptovský Mikuláš“) ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s
prílohou č. 1 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) v súvislosti
s podozrením na ochorenie osýpky u členky športového klubu Juventa Michalovce, podľa § 6
ods. 3 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. d) a f) zák. č. 355/2007 Z. z. a § 5 ods. 1 písm. h) a ods. 2 a
§ 18 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a
kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ vyhl. č. 585/2008
Z.z.“), v spojení s Akčným plánom na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho
rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v Slovenskej republike uverejneného pod č. 1
vo Vestníku MZ SR čiastka 1-4/2008 a podľa §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 71/1967 Zb.“) nariaďuje tieto

opatrenia:
Podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. d) a f) zák. č. 355/2007 Z. z.
sú zamestnanci a hostia Alexandra Wellnes hotela Lipt. Ján, Jánska dolina 2901,
032 03 Lipt. Ján, p o v i n n í :
1. Podrobiť sa ihneď lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára. Lekársky
dohľad spočíva v zisťovaní subjektívnych ťažkostí a klinických príznakov, ktoré môžu
súvisieť s ochorením na osýpky. Prvé vyšetrenie sa vykoná bezodkladne po doručení
rozhodnutia. V prípade zistenia subjektívnych alebo objektívnych klinických
príznakov sa vykoná serologické vyšetrenie na prítomnosť markerov osýpok.
2. Podrobiť sa ihneď aktívnej imunizácii podľa pokynov ošetrujúceho lekára jednou
dávkou vakcíny u osôb, ktoré nemajú záznam v zdravotnej dokumentácii
o prekonaní ochorenia, alebo záznam o očkovaní proti osýpkam 2. dávkami.

3. Účastník konania -Alexandra Wellnes hotel Lipt. Ján, Jánska dolina 2901, 032 03
Lipt. Ján je povinný informovať zamestnancov hotela a hostí, ktorí v čase od 18.7.27.7.2018 mohli byť exponovaní biologickému pôvodcovi ochorenia osýpok, o vydaní
tohto opatrenia.
Termín: bezodkladne
Odvolaniu voči tomuto rozhodnutiu RÚVZ Liptovský Mikuláš podľa § 55 ods. 2
zák. č. 71/1967 Zb. sa odníma odkladný účinok, nakoľko to vyžaduje naliehavý verejný
záujem.

Odôvodnenie
Na základe hlásenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Michalovciach dňa 27.7.2018 o výskyte ochorení na osýpky (v klinickej a epidemiologickej
súvislosti) u členky športového klubu Juventa Michalovce, bolo zistené že členka športového
klubu bola v dobe 18.7.-27.7.2018 ubytovaná, spolu s ďalšími členmi športového klubu vo
Vašom hoteli.
Dňa 27.7.2018 bola transportovaná z hotela na Infekčné oddelenie Š. Kukuru
Michalovce s dg. podozrenia na prenosné ochorenie - osýpky. V tejto súvislosti zamestnanci
hotela, ako aj hostia hotela mohli byť exponovaní tejto nákaze, ktorá sa šíri prevažne
vzdušnou cestou, ak sú vnímaví. Za vnímavé osoby sa považujú deti a dospelé osoby, ktoré
nemajú záznam o prekonaní ochorenia, alebo záznam o očkovaní proti osýpkam podľa platnej
očkovacej schémy v SR. V tejto súvislosti sú zamestnanci hotela ako aj hostia podozriví
z nákazy a v ohnisku nákazy sa predpokladá ďalšia expozícia tomuto ochoreniu. Dátum
posledného kontaktu s osobou podozrivou z nákazy je 27.7.2018.
Na základe týchto skutočností bolo nutné v súlade s § 12 ods. 2 písm. d) a f) zák. č.
355/2007 Z. z. a § 5 ods. 1 písm. h) a ods. 2 a § 18 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z. nariadiť
aktívnu imunizáciu a karanténne opatrenie spočívajúce v povinnosti podrobiť sa lekárskemu
dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára v termínoch určených RÚVZ Liptovský Mikuláš.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany zdravia ľudí potrebné
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a nariadiť opatrenia na
predchádzanie šírenia prenosného ochorenia v zmysle citovaných predpisov. Nakoľko ide
o vysoko nákazlivé prenosné ochorenie, bolo nevyhnutné v záujme ochrany verejného zdravia
odňať aj odkladný účinok rozhodnutia.

Poučenie
Podľa §§ 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. možno proti tomuto rozhodnutiu
podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie Regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.
Z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu na zníženie nebezpečenstva šírenia
prenosnej choroby sa podľa § 55 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. vylučuje odkladný účinok
odvolania. V súlade s § 55 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného
účinku sa nemožno odvolať.

Doručenie do vlastných rúk:
1. Alexandra Wellnes hotel Liptovský Ján, Jánska dolina 2901, 032 03 Liptovský Ján

Doručenie verejnou vyhláškou:
1. Zamestnanci a hostia Alexandra Wellnes hotel Liptovský Ján, Jánska dolina 2901,
032 03 Liptovský Ján

Na vedomie:
1. ÚVZ SR Bratislava
2. RÚVZ Michalovce, ul. S. Chalúpku č.5 , 071 01 Michalovce

MUDr. Gabriela Guráňová
regionálna hygienička

Vyvesené dňa: 27.7.2018

Zvesené dňa: 17.8.2018

