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Regionálny úrad verejného zdravotníctva  
  

s o  s í d lo m v  Č ad c i ,  U l .P a l á r ik ov a  1 15 6 ,  PSČ  0 22  0 1    
 

 

RH-2020/02305                                                                   V Čadci, dňa  08.10.2020 
 
             

 

OPATRENIE 

Opatrenie – Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom 

v Čadci pri ohrození verejného zdravia pre okres Čadca 
 

 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci ako príslušný orgán                           

podľa § 3 ods. 1 písm. c) a § 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  v platnom znení (ďalej len zákon  

č.355/2007 Z.z.)  z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods.4 písm. c), d) 

a e) zákona č. 355/2007 Z.z. a § 7 zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov tieto  

 

o p a t r e n i a 

 
S účinnosťou od 09. októbra 2020 od 12:00 hod. do odvolania nariaďuje nasledovné:  

 

A) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. sú poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti., ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v okrese Čadca povinní 

zabezpečiť zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach s výnimkou návštev kňazov  za 

účelom  podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev 

u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických 

opatrení.  

B) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. sú verejní a neverejní 

poskytovatelia sociálnych služieb v okrese Čadca povinní zabezpečiť zákaz návštev 

v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti  s výnimkou návštev 

kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych 

návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania 

protiepidemických opatrení.  

 

 

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 06:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia. 

 

 

  Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci ako miestne príslušný orgán                    

na ochranu verejného zdravia pristúpil podľa § 48  zákona č. 355/2007 Z.z. k vydaniu opatrení 

vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a zaznamenanie výskytu ochorení 

u zdravotníckych pracovníkov a rizikových skupín obyvateľstva nakazených vírusom SARS –CoV -
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19 v okrese Čadca. Vzhľadom na incidenciu ochorení okres Čadca sa zaraďuje medzi okresy           

s  červenou farbou celoštátneho semaforu pandémie ochorenia COVID -19.  

 Opatrenia uložené vo výroku tohto opatrenia boli prerokované na Krízovom štábe okresu Čadca 

dňa 08.10.2020. Zástupcovia krízového štábu s návrhom opatrení súhlasia vzhľadom na zhoršenú  

epidemiologickú situáciu v okrese Čadca a odporúčajú ich prijatie. 

              

           

      Cieľom týchto opatrení je minimalizovanie rizík v záujme ochrany rizikových skupín ( seniori, 

chronicky chorí a osoby s oslabenou imunitou), u ktorých môže mať ochorenie COVID -19 

komplikovaný priebeh  a spôsobiť úmrtie. Zároveň zvýšený výskyt dáva predpoklad 

nekontrolovateľného šírenia ochorenia.  Je preukázateľné, že starší ľudia sú v najväčšej miere 

vystavení koronavírusu SARSCoV-2. Prijatie opatrení má významné opodstatnenie 

z epidemiologického hľadiska, nakoľko sú jedným z nástrojov  na zabránenie šírenia vírusu 

v komunite seniorov.  

 

      Na všetky práva, povinnosti, obmedzenia a odporúčania pre fyzické osoby, fyzické osoby – 

podnikatelia a právnické osoby neupravené týmto opatrením sa vzťahujú opatrenia Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7693/2020 z 29.09.2020, OLP/7852/2020 z 29.09.2020 

a OLP/7694/2020 z 30.09.2020. 

      Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods.33 písm. a) zákona č. 355/2007 

Z.z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods.41 

písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. vo výške do 20 000eur.  

 

                   
 

 

 

         Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH,MHA 

    regionálna hygienička  

 

 

 

Toto opatrenie bude zverejnené na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so 

sídlom v Čadci www.ruvzca.sk, ako aj na Centrálnej elektronickej tabuli na stránke www.slovensko.sk, 

v časti ,, Úradná tabuľa“.  

 

 

 

Doručuje sa: 

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina 

KNsP Čadca, Palárikova 2311, 022 16 Čadca 

Okresný úrad Čadca, Palárikova 91, 022 01 Čadca 

Obec Zborov nad Bystricou, 023 03 Zborov nad Bystricou 223 

Obec Makov, 023 56 Makov 60 

Mesto Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 

CSS PARK, Hviezdoslavova 918, 022 01 Čadca 

CSS PARK, prevádzka Vysoká nad Kysucou 287 

CSS Žarec, M.R. Štefánika 2533/13, 022 01 Čadca 

CSS Žarec, Prevádzka 023 13 Čierne 156 

CSS Horelica, Horelica 107, 022 01 Čadca 

Viacúčelové zariadenie pre seniorov, Kukučínova 2970, 022 01 Čadca 

Zariadenie pre seniorov, 023 56 Makov 56 

http://www.ruvzca.sk/
http://www.slovensko.sk/
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Dom sv. Alžbety Zákopčie, n.o., Stred 827, 023 11 Zákopčie 

Dom sv. Alžbety Zákopčie, n.o., Klokočov – Hlavice 542, 023 22 Klokočov 

Zariadenie pre seniorov Biely orgován, 023 01 Oščadnica – Závozy 2025 

CSS Slniečko, 023 41 Oščadnica 1464 

Zariadenie pre seniorov HARMÓNIA, 023 03 Zborov nad Bystricou 201 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


