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583
ZÁKON
z 3. decembra 2008
o prevencii kriminality a inej protispoloèenskej èinnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Základné ustanovenia

(2) Orgány verejnej moci uvedené v odseku 1 predchádzajú kriminalite a inej protispoloèenskej èinnosti
najmä tým, e v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej
osobitnými predpismi pôsobia na dodriavanie zákonnosti fyzickými osobami a právnickými osobami.
§5

§1

Vláda

Tento zákon ustanovuje organizáciu a pôsobnos orgánov verejnej moci v oblasti prevencie kriminality
a inej protispoloèenskej èinnosti a upravuje poskytovanie dotácií zo tátneho rozpoètu (ïalej len dotácia) na
financovanie projektov v uvedenej oblasti.

(1) Vláda
a) prijíma koncepèné a koordinaèné opatrenia v oblasti
prevencie kriminality,
b) schva¾uje stratégiu prevencie kriminality ako základný programový dokument, v ktorom urèuje na
prísluné obdobie ciele, priority a úlohy v oblasti
prevencie kriminality a spôsoby ich uskutoèòovania,
c) schva¾uje hodnotiacu správu o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie prevencie kriminality.

§2
Kadý je povinný pod¾a svojich moností a schopností kona tak, aby predchádzal alebo zamedzil vzniku
a íreniu kriminality a inej protispoloèenskej èinnosti.
§3
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) prevenciou kriminality cie¾avedomé, plánovité, koordinované a komplexné pôsobenie na príèiny a podmienky, ktoré vyvolávajú alebo umoòujú kriminalitu a inú protispoloèenskú èinnos, s cie¾om ich
predchádzania, potláèania a zamedzovania; to sa
vzahuje aj na prevenciu inej protispoloèenskej èinnosti,
b) kriminalitou konanie, ktoré je trestným èinom,
c) inou protispoloèenskou èinnosou konanie, ktoré je
priestupkom alebo iným správnym deliktom; za inú
protispoloèenskú èinnos sa povauje aj konanie,
ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoloènos.
§4
Orgány verejnej moci v oblasti prevencie kriminality
(1) Pôsobnos v oblasti prevencie kriminality vykonávajú
a) vláda Slovenskej republiky (ïalej len vláda),
b) ministerstvá a ostatné ústredné orgány tátnej
správy (ïalej len ministerstvo),
c) obvodné úrady v sídlach krajov a iné miestne orgány
tátnej správy,
d) ostatné orgány verejnej moci.
1

(2) Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality (ïalej len rada) je stály poradný, iniciatívny, koordinaèný a odborný orgán vlády pre oblas prevencie kriminality. Predsedom rady je minister vnútra
Slovenskej republiky a podpredsedom rady je minister
spravodlivosti Slovenskej republiky. Ïalích èlenov
rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra
vnútra Slovenskej republiky.
(3) Rada v oblasti prevencie kriminality najmä
a) predkladá vláde na schválenie návrh stratégie prevencie kriminality,
b) predkladá vláde na schválenie hodnotiacu správu
o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie prevencie
kriminality za predchádzajúci kalendárny rok,
c) koordinuje èinnos krajských koordinátorov pre
prevenciu kriminality na obvodných úradoch v sídlach krajov,
d) zverejòuje na internetovej stránke Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo
vnútra) výzvy na predkladanie projektov, schva¾uje
projekty a schva¾uje poskytnutie dotácií na ich financovanie do 31. marca prísluného kalendárneho
roka; pritom prihliada predovetkým na priority
uvedené v stratégii prevencie kriminality,
e) spolupracuje s medzinárodnými organizáciami
a inými zahraniènými intitúciami.
(4) Rada je kontaktným miestom v rámci Európskej
siete na prevenciu kriminality.1)

) Rozhodnutie Rady 2001/427/SVV z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej siete na prevenciu kriminality (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 19/zv. 4).
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(5) Èlenstvo v rade je èestné.
(6) Podrobnosti o zloení rady a o jej úlohách a èinnosti upravuje tatút rady, ktorý schva¾uje vláda.
(7) Èinnos rady organizaène a administratívne zabezpeèuje ministerstvo vnútra.
Ministerstvo
§6
(1) Ministerstvo v oblasti prevencie kriminality v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi
a) rozpracúva stratégiu prevencie kriminality a predkladá rade správu o plnení úloh vyplývajúcich zo
stratégie prevencie kriminality za predchádzajúci
kalendárny rok,
b) zisuje príèiny kriminality a inej protispoloèenskej
èinnosti, analyzuje ich a prijíma opatrenia na odstránenie týchto príèin,
c) môe vypracúva vlastné projekty,
d) môe zverejòova na svojej internetovej stránke výzvy na predkladanie projektov; na základe výziev
schva¾uje projekty, schva¾uje poskytnutie dotácií na
ich financovanie a uzatvára zmluvy o poskytnutí dotácie.
(2) Ministerstvo pri výkone pôsobnosti pod¾a odseku
1 písm. c) a d) prihliada predovetkým na priority uvedené v stratégii prevencie kriminality.
§7
(1) Ministerstvo vnútra okrem pôsobnosti pod¾a § 6
a) spracúva údaje o kriminalite a inej protispoloèenskej èinnosti vrátane osobných údajov pod¾a odseku
2, ktoré získava od orgánov verejnej moci v oblasti
prevencie kriminality, iných právnických osôb, prísluných orgánov iných tátov, najmä z èlenských
tátov Európskej únie a od medzinárodných organizácií,
b) zameriava sa na získavanie údajov týkajúcich sa obchodovania s ¾uïmi,
c) vykonáva typológiu páchate¾ov a obetí trestných èinov,
d) poskytuje údaje o kriminalite a inej protispoloèenskej èinnosti vrátane osobných údajov pod¾a odseku
2 orgánom verejnej moci v oblasti prevencie kriminality, iným právnickým osobám, prísluným orgánom iných tátov, najmä z èlenských tátov Európskej únie, a medzinárodným organizáciám, a to na
základe písomnej iadosti, ktorá musí obsahova
úèel, na ktorý sa majú tieto údaje poskytnú.
(2) Ministerstvo vnútra na úèel prevencie kriminality
spracúva a poskytuje osobné údaje o páchate¾och
a obetiach kriminality a inej protispoloèenskej èinnosti
v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné
èíslo, dátum a miesto narodenia, pohlavie, adresa pobytu, vzdelanie, národnos a tátna príslunos.
2
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(3) Ministerstvo vnútra na výkon pôsobnosti pod¾a
odsekov 1 a 2 zriaïuje Informaèné centrum na boj proti
obchodovaniu s ¾uïmi a prevenciu kriminality ako svoje zariadenie bez právnej subjektivity.
§8
Obvodný úrad v sídle kraja
a iné miestne orgány tátnej správy
(1) Obvodný úrad v sídle kraja v oblasti prevencie kriminality
a) zriaïuje funkciu krajského koordinátora pre prevenciu kriminality,
b) rozpracúva v spolupráci s vyím územným celkom
stratégiu prevencie kriminality na podmienky kraja
a predkladá rade správu o plnení úloh vyplývajúcich
zo stratégie prevencie kriminality za predchádzajúci
kalendárny rok,
c) zisuje v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi príèiny kriminality a inej protispoloèenskej èinnosti, analyzuje ich a prijíma opatrenia na odstránenie týchto príèin,
d) posudzuje projekty a odporúèa ich rade na schválenie,
e) uzatvára zmluvy o poskytnutí dotácie na financovanie projektov, ktoré schválila rada.
(2) Iné miestne orgány tátnej správy vykonávajú
v oblasti prevencie kriminality pôsobnos pod¾a odseku
1 písm. c).
(3) Obvodný úrad v sídle kraja prostredníctvom krajského koordinátora pre prevenciu kriminality koordinuje èinnos iných miestnych orgánov tátnej správy
v oblasti prevencie kriminality na území kraja.
§9
Ostatné orgány verejnej moci
Ostatné orgány verejnej moci vykonávajú v oblasti
prevencie kriminality pôsobnos pod¾a osobitných
predpisov.2)
Poskytovanie dotácií
v oblasti prevencie kriminality
§ 10
(1) Na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality, ktorý schválila rada pod¾a § 5 ods. 3 písm. d),
dotáciu poskytuje obvodný úrad v sídle kraja.
(2) Na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality, ktorý schválilo prísluné ministerstvo pod¾a
§ 6 ods. 1 písm. d), dotáciu poskytuje prísluné ministerstvo.
§ 11
(1) Dotáciu mono poskytnú najviac do 80 % predpokladaných výdavkov projektu.
(2) Dotáciu mono poskytnú iadate¾ovi, ktorý pre-

) Napríklad § 3 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov, § 4 ods. 1 písm. g) zákona è. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, § 3 ods. 1
písm. f) zákona è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore.
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ukáe, e má na financovanie projektu zabezpeèených
aspoò 20 % finanèných prostriedkov z iného zdroja ako
zo tátneho rozpoètu.
(3) Na projekt v príslunom rozpoètovom roku mono
dotáciu poskytnú len raz.
(4) Dotáciu nemono poskytnú iadate¾ovi, ktorý
a) je tátnym orgánom, tátnou rozpoètovou organizáciou, tátnou príspevkovou organizáciou alebo tátnym úèelovým fondom,
b) nemá vysporiadané finanèné vzahy so tátnym rozpoètom,
c) má vo vzahu k tátnemu rozpoètu evidovaný daòový nedoplatok voèi správcovi dane alebo nedoplatok
na cle,
d) má evidovaný nedoplatok na poistnom na sociálne
poistenie, nedoplatok na príspevku na starobné dôchodkové sporenie alebo nedoplatok na poistnom na
zdravotné poistenie,
e) je v likvidácii, konkurze, retrukturalizácii, exekuènom konaní alebo bol proti nemu zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; to sa nevzahuje na vyí územný celok
a obec, alebo
f) poruil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania pod¾a osobitného predpisu.3)
(5) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
§ 12
(1) Dotáciu mono poskytnú iadate¾ovi na základe
písomnej iadosti o poskytnutie dotácie (ïalej len iados).
(2) iadate¾ o poskytnutie dotácie postupom pod¾a
§ 5 ods. 3 písm. d) iados predkladá obvodnému úradu
v sídle kraja, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, ak iadate¾om je fyzická osoba, alebo sídlo, ak iadate¾om je právnická osoba. Ak iadate¾om je vyí
územný celok alebo obec, iados predkladajú obvodnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode
sa nachádzajú.
(3) iadate¾ o poskytnutie dotácie postupom pod¾a
§ 6 ods. 1 písm. d) iados predkladá príslunému ministerstvu.
(4) iados obsahuje,
a) ak iadate¾ je fyzická osoba,
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický
titul,
2. dátum narodenia,
3. rodné èíslo,
4. adresu trvalého pobytu,
5. identifikaèné èíslo organizácie, ak iadate¾ je fyzická osoba  podnikate¾,
b) ak iadate¾ je právnická osoba,
1. názov a právnu formu,
2. adresu sídla,
3. identifikaèné èíslo organizácie,
3
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4. daòové identifikaèné èíslo,
5. meno, priezvisko, akademický titul a adresu trvalého pobytu tatutárneho orgánu alebo èlenov
tatutárneho orgánu.
(5) iados ïalej obsahuje
a) vymedzenie cie¾a, obsahu, foriem a metód realizácie
projektu a jeho oèakávaný prínos,
b) termín a miesto realizácie projektu,
c) predmet èinnosti iadate¾a, ak iadate¾ je fyzická
osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba; to sa nevzahuje na vyí územný celok a obec,
d) rozpoèet príjmov a výdavkov projektu.
(6) Prílohou iadosti je
a) projekt, ktorý obsahuje najmä opis aktuálneho stavu rieeného projektom, subjekt a miesto realizácie
projektu, èasový harmonogram aktivity v oblasti
prevencie kriminality, spôsob jej priebeného sledovania a spôsob vyhodnotenia projektu,
b) doklad o splnení podmienky pod¾a § 11 ods. 2,
c) výpis z registra alebo iný doklad, ktorý osvedèuje
právnu subjektivitu iadate¾a, ak iadate¾om je
právnická osoba, a predmet èinnosti iadate¾a, ak
iadate¾om je fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba; to sa nevzahuje na vyí územný celok
a obec,
d) výpis z registra trestov, ktorý nie je starí ako tri mesiace, ak iadate¾om je fyzická osoba,
e) potvrdenie správcu dane, ktoré nie je starie ako tri
mesiace, e voèi iadate¾ovi neeviduje daòový nedoplatok vo vzahu k tátnemu rozpoètu,
f) potvrdenie colného úradu, e voèi iadate¾ovi neeviduje nedoplatok na cle,
g) potvrdenie Sociálnej poisovne, ktoré nie je starie
ako tri mesiace, e voèi iadate¾ovi neeviduje nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie alebo nedoplatok na príspevku na starobné dôchodkové sporenie,
h) potvrdenie zdravotnej poisovne, ktoré nie je starie
ako tri mesiace, e voèi iadate¾ovi neeviduje nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie,
i) potvrdenie konkurzného súdu, ktoré nie je starie
ako tri mesiace, e iadate¾ nie je v konkurze, retrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; to
sa nevzahuje na vyí územný celok a obec,
j) èestné vyhlásenie iadate¾a s osvedèením pravosti
podpisu, e
1. má vysporiadané finanèné vzahy so tátnym rozpoètom,
2. nie je v likvidácii alebo exekuènom konaní; to sa
nevzahuje na vyí územný celok a obec,
3. neporuil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho
zamestnávania; ak ide o iadate¾a oprávneného
podnika, potvrdenie inpektorátu práce,4)
k) úètovná závierka za úètovné obdobie, ktoré predchádza úètovnému obdobiu, v ktorom bola podaná
iados, ak iadate¾ je fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba.

) Zákon è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 125/2006 Z. z.
4
) § 2 ods. 4 zákona è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení zákona è. 82/2005 Z. z.
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§ 13
(1) Ministerstvo pod¾a § 6 ods. 1 písm. d) alebo obvodný úrad v sídle kraja pod¾a § 8 ods. 1 písm. e) uzatvorí
so iadate¾om, ktorému je schválená dotácia, písomnú
zmluvu o poskytnutí dotácie.
(2) Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä
oznaèenie zmluvných strán,
vymedzenie èasu, na ktorý sa zmluva uzatvára,
úèel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
sumu poskytovanej dotácie,
názov peòaného ústavu a èíslo samostatného bankového úètu iadate¾a na vedenie prostriedkov poskytovaných zo tátneho rozpoètu,
f) lehotu, v ktorej mono poui dotáciu, a lehotu na
vyúètovanie dotácie,
g) spôsob kontroly hospodárneho pouitia dotácie na
úèel, na ktorý sa poskytuje,
h) dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy.
a)
b)
c)
d)
e)

(3) iadate¾ je povinný nepouité finanèné prostriedky vráti ministerstvu alebo obvodnému úradu v sídle
kraja do 15 dní od vyúètovania dotácie.
§ 14
Spolupráca
(1) Orgány verejnej moci v oblasti prevencie kriminality vzájomne spolupracujú pri vykonávaní tohto zákona.
(2) Orgány verejnej moci v oblasti prevencie kriminality spolupracujú aj s právnickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti prevencie kriminality, najmä s médiami,
vedeckými a výskumnými intitúciami, kolami, kolskými zariadeniami, spolkami a inými zdrueniami,
nadáciami, neziskovými organizáciami poskytujúcimi
veobecne prospené sluby a tátom uznanými cirkvami a náboenskými spoloènosami, ako aj s orgánmi a organizáciami iných tátov a medzinárodnými organizáciami.
§ 15
Spoloèné ustanovenia
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.5)
(2) Ustanoveniami tohto zákona nie sú dotknuté
ustanovenia osobitných predpisov v oblasti tátnej pomoci.6)
Èl. II
Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení zákona
è. 143/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
è. 453/2003 Z. z., zákona è. 523/2003 Z. z., zákona
5
6

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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215/2004 Z. z., zákona è. 351/2004 Z. z.,
405/2004 Z. z., zákona è. 585/2004 Z. z.,
654/2004 Z. z., zákona è. 78/2005 Z. z.,
172/2005 Z. z., zákona è. 474/2005 Z. z.,
231/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z.,
103/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z.,
456/2007 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z.,
617/2007 Z. z., zákona è. 165/2008 Z. z. a
408/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. Za § 1a sa vkladá § 1b, ktorý znie:
§ 1b
Úlohy spojené s odborným, organizaèným a technickým zabezpeèovaním èinnosti vlády plní Úrad vlády
Slovenskej republiky..
2. V § 2 ods. 3 sa za slovami Hospodárska rada vlády
Slovenskej republiky spojka a nahrádza èiarkou
a na konci sa pripájajú tieto slová: a Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.
3. V § 24 ods. 1 sa za slová Slovenskej republiky
vkladajú slová okrem plnenia úloh uvedených v § 1b.
4. V § 24 sa vypúa odsek 5.
Doterajie odseky 6 a 7 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.
Èl. III
Zákon è. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov
a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení zákona è. 54/1999 Z. z., zákona è. 337/1999 Z. z.,
zákona è. 417/2000 Z. z., zákona è. 328/2002 Z. z., zákona è. 664/2002 Z. z., zákona è. 251/2003 Z. z., zákona è. 464/2003 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 652/2004 Z. z., zákona
è. 732/2004 Z. z., zákona è. 258/2005 Z. z., zákona
è. 518/2005 Z. z., zákona è. 623/2005 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 166/2008 Z. z. a zákona è. 465/2008 Z. z. sa mení
takto:
V § 80 odsek 3 znie:
(3) Pre jednotlivé platové triedy sa urèuje funkèný
plat v tejto výke:
Platová trieda

Mesaèný plat v eurách

1

247,50

2

280,50

3

318,00

4

359,50

5

405,00

6

461,50

7

539,50

8

628,00

9

728,00..

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
) Napríklad zákon è. 231/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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Èl. IV
Zákon è. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopåòajú
zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej
republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike sa mení takto:
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è. 576/2004 Z. z. a zákona è. 90/2005 Z. z. sa mení takto:
V § 34 ods. 1 sa slová Úradu vlády Slovenskej republiky nahrádzajú slovami Veobecná pokladnièná
správa.

V èl. XVI sa vypúa bod 5.

Èl. VI

Doterajie body 6 a 38 sa oznaèujú ako body 5 a 37.

Úèinnos

Èl. V
Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení zákona è. 602/2003 Z. z., zákona

Tento zákon nadobúda úèinnos 31. decembra 2008
s výnimkou èl. I, II, III a V, ktoré nadobúdajú úèinnos
1. januára 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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584
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 10. decembra 2008,
ktorou sa dopåòa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení
vyhláky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 542/2005 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 28 ods. 2 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 720/2004 Z. z. ustanovuje:

b) podáva inzulín podkone,
c) podáva nízkomolekulárny heparín podkone..
4. Za § 4c sa vkladá § 4d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 4d
Prechodné ustanovenia
úèinné od 1. januára 2009

Èl. I
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých
zdravotníckych povolaniach v znení vyhláky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 542/2005
Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 4b ods. 1 písm. y) sa na konci pripájajú tieto
slová: parazitologické vyetrenie a bakteriologické vyetrenie,.
2. V § 4b ods. 1 písm. o) sa na konci pripájajú tieto
slová: a zabezpeèuje dodriavanie pitného reimu
osôb vrátane detí, okrem novorodencov,.
3. § 4b sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Zdravotnícky asistent na základe koordinácie
sestry alebo pôrodnej asistentky v zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti samostatne osobám, okrem novorodencov a detí do 18 rokov
a) odoberá kapilárnu krv na glykémiu,

Zdravotnícky asistent, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej kole v tudijnom odbore zdravotnícky asistent pod¾a predpisov
platných do 31. augusta 2008 a ktorý nácvik zdravotných výkonov uvedených v § 4b ods. 3 nemal ako súèas tudijného programu, ich môe vykonáva po prekolení, ktoré zabezpeèí zamestnávate¾ v spolupráci
s príslunou strednou zdravotníckou kolou uskutoèòujúcou vzdelávanie v tudijnom odbore zdravotnícky
asistent.1a) Prekolenie musí trva najmenej 40 hodín
primerane rozdelených na teoretickú èas a na praktickú èas. O prekolení sa vyhotoví záznam, ktorý zale
zamestnávate¾ komore, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Richard Rai v. r.
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585
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 10. decembra 2008,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 62 písm. a) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 140/2008 Z. z.
ustanovuje:
§1
Veobecné ustanovenia
(1) Prevencia a kontrola prenosných ochorení pod¾a
tejto vyhláky sa vzahuje na kadé ochorenie, ktoré sa
môe prenies na èloveka, s osobitným zrete¾om na prenosné ochorenia podliehajúce povinnému hláseniu
v Slovenskej republike a tie prenosné ochorenia a peciálne zdravotné problematiky, ktoré sú zahrnuté do
pecializovaných sietí pre epidemiologický doh¾ad nad
prenosnými ochoreniami pod¾a osobitných predpisov.1)
(2) Kritériá na výber prenosných ochorení zo peciálnych zdravotných problematík, ktoré sa zahàòajú pod
epidemiologický doh¾ad, sú uvedené v osobitnom predpise.2)
(3) Údaje uvádzané v pracovných postupoch pecializovaných sietí, ktoré zabezpeèujú epidemiologický doh¾ad, sú uvedené v osobitnom predpise.3)
(4) Opatrenia pri prenosných ochoreniach, ktoré
vznikli v príèinnej súvislosti s pobytom osoby v zdravotníckom zariadení, upravuje osobitný predpis.4)
§2
Mimoriadna epidemiologická udalos
(1) O mimoriadnu epidemiologickú udalos ide, ak sa
nad oèakávanú úroveò v urèitom mieste a èase vyskytne
a) podozrenie na prenosné ochorenie,
b) prenosné ochorenie,
c) úmrtie na prenosné ochorenie.
(2) Presiahnutie oèakávanej úrovne výskytu prenosného ochorenia, podozrenia na prenosné ochorenie
1

alebo úmrtí na prenosné ochorenie urèuje regionálny
úrad verejného zdravotníctva v závislosti od závanosti
prenosného ochorenia.
(3) Mimoriadna epidemiologická udalos vzniká pri
podozrení na
a) výskyt prenosných ochorení a syndrómov podliehajúcich povinnému medzinárodnému hláseniu, a to
pravých kiahní, detskej obrny spôsobenej divým typom poliovírusu, chrípky spôsobenej novým subtypom, závaného akútneho respiraèného syndrómu
pod¾a osobitného predpisu,5)
b) vznik rýchlo sa íriacich a ivot ohrozujúcich nákaz,
a to hemoragické horúèky, cholera, p¾úcny mor, ltá
zimnica5) a vtáèia chrípka,
c) hromadný výskyt prenosných ochorení,
d) pouitie biologických bojových látok.
§3
Aktivaèná úroveò systému rýchlej reakcie
(1) Aktivaèná úroveò systému rýchlej reakcie (ïalej
len aktivaèná úroveò) è. 1 zahàòa
a) monitorovanie epidemiologickej situácie,
b) hlásenie prenosného ochorenia, ktoré sa vykonáva
pod¾a § 4.
(2) Aktivaèná úroveò è. 2 zahàòa hlásenie podozrenia
na výskyt mimoriadnej epidemiologickej udalosti, pri
ktorej regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky (ïalej len regionálny
úrad), v rámci svojej pôsobnosti po overení hlásenia
o výskyte mimoriadnej epidemiologickej udalosti bez
zbytoèného odkladu
a) nariadi opatrenia na predchádzanie prenosným
ochoreniam v ohnisku nákazy,
b) hlási Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej len úrad) a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v sídle kraja výskyt mimoriadnej epidemiologickej udalosti,
c) oznámi podozrenie na výskyt mimoriadnej epide-

) Príloha è.1 rozhodnutia Komisie 2000/96/ES z 22. decembra 1999 o prenosných ochoreniach, ktoré majú by postupne zahrnuté do
siete Spoloèenstva na základe rozhodnutia è. 2119/98/ES Európskeho parlamentu a Rady v znení rozhodnutia Komisie 2003/542/ES
(Ú. v. EÚ L 185, 24. 7. 2003, s. 55  98).
2
) Príloha è. 2 rozhodnutia Komisie 2000/96/ES v znení rozhodnutia Komisie 2003/542/ES (Ú. v. EÚ L 185, 24. 7. 2003, s. 489  492).
3
) Príloha è. 3 rozhodnutia Komisie 2000/96/ES v znení rozhodnutia Komisie 2003/542/ES (Ú. v. EÚ L 185, 24. 7. 2003, s. 489  492).
4
) Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a poiadavky na prevádzku zdravotníckych zariadení z h¾adiska ochrany zdravia.
5
) Príloha è. 2 Medzinárodných zdravotných predpisov, ktoré boli schválené Svetovou zdravotníckou organizáciou na 58. zdravotníckom
zhromadení dòa 23. 5. 2005.
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miologickej udalosti poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti.
(3) Aktivaèná úroveò è. 3 vzniká pri potvrdení výskytu mimoriadnej epidemiologickej udalosti; regionálny
úrad vo svojom územnom obvode postupuje pri nariaïovaní a odvolávaní opatrení na predchádzanie prenosným ochoreniam v súlade s kadoroène aktualizovaným protiepidemickým plánom na vykonanie
mimoriadnych opatrení a výskyt mimoriadnej epidemiologickej udalosti oznámi poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti.
§4
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b) povinné oèkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýenému nebezpeèenstvu vybraných nákaz,
c) povinné oèkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýenému nebezpeèenstvu vybraných nákaz,7)
d) odporúèané oèkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýenému nebezpeèenstvu vybraných nákaz,
e) odporúèané oèkovanie osôb, ktoré sú profesionálne
vystavené zvýenému nebezpeèenstvu vybraných
nákaz,7)
f) oèkovanie osôb cestujúcich do cudziny a z cudziny,
g) oèkovanie osôb na vlastnú iados,
h) povinné mimoriadne oèkovanie.

Hlásenie

(2) Súèasou povinného oèkovania je aj podrobenie
sa potrebným vyetreniam v urèenom termíne.

(1) Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti, zdravotnícky pracovník musí hlási príslunému regionálnemu
úradu prenosné ochorenie a podozrenie na závané alebo rýchlo sa íriace prenosné ochorenie; hlásenie mono
urobi prostredníctvom lekára telefonicky, faxom, elektronickou potou alebo iným vhodným spôsobom.

(3) Podrobnosti o oèkovacích postupoch na povinné
pravidelné oèkovanie osôb, ktoré dosiahli urèený vek
a na povinné a odporúèané oèkovanie osôb, ktoré sú
vystavené zvýenému nebezpeèenstvu vybraných nákaz, sú uvedené v prílohe è. 2.

(2) Pri hlásení sa pouíva tento systém klasifikácie:
a) potvrdené prenosné ochorenie, ak ide o prípad overený laboratórnym dôkazom (ïalej len potvrdený
prípad),
b) pravdepodobné prenosné ochorenie, ak ide o prípad
s jasnou klinickou symptomatológiou, alebo klinický prípad v epidemiologickej súvislosti s potvrdeným prípadom,
c) moné prenosné ochorenie, ak ide o prípad s klinickým obrazom, ktorý by mohol svedèi o ochorení;
nejde o potvrdený prípad ani o pravdepodobný prípad.

§6

(3) Pri hlásení sa musí postupova v súlade so tandardnými definíciami vybraných prenosných ochorení,
ktoré sú uvedené v osobitných predpisoch.6)
(4) Akútne prenosné ochorenia dýchacích ciest vrátane chrípky sa musia hlási regionálnemu úradu raz
týdenne; pri hromadnom výskyte urèí èasový interval
hlásenia regionálny úrad.
(5) Prenosné ochorenie alebo podozrenie na ivot
ohrozujúcu a rýchlo sa íriacu nákazu alebo epidémiu
sa musí ihneï hlási regionálnemu úradu osobne, telefonicky, faxom alebo elektronickou potou pod¾a § 2 a
4 a pod¾a prílohy è. 1.
§5
Oèkovanie a jeho druhy
(1) Oèkovanie proti prenosným ochoreniam zahàòa
a) povinné pravidelné oèkovanie osôb, ktoré dosiahli
urèený vek,
6

Povinné pravidelné oèkovanie osôb,
ktoré dosiahli urèený vek
(1) Oèkovanie novorodencov proti tuberkulóze sa vykonáva najskôr tvrtý deò ivota. Preoèkovanie sa vykoná v 11. roku ivota len u tuberkulín negatívnych
detí.
(2) Oèkovanie detí proti zákrtu, tetanu, èiernemu
ka¾u, prenosnej detskej obrne, vírusovému zápalu peèene typu B, invazívnym hemofilovým nákazám, pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva najskôr prvý deò desiateho týdòa ivota dieaa.
(3) Oèkovanie detí proti osýpkam, mumpsu a ruienke sa vykonáva od 15. mesiaca ivota dieaa.
(4) Preoèkovanie dospelých proti zákrtu a tetanu sa
vykonáva kadých 15 rokov.
§7
Povinné oèkovanie osôb, ktoré sú vystavené
zvýenému nebezpeèenstvu vybraných nákaz
(1) Proti tuberkulóze sa oèkujú tuberkulín negatívne
kontakty osôb s aktívnou formou tuberkulózy.
(2) Proti vírusovému zápalu peèene typu B sa oèkujú
a) osoby ijúce v spoloènej domácnosti s nosièom
HBsAg alebo osobou chorou na vírusový zápal peèene typu B, u ktorej sa laboratórnym vyetrením zistí,
e nemá protilátky proti hepatitíde typu B,
b) novorodenci HBsAg pozitívnych matiek,

) Príloha rozhodnutia Komisie 2008/426/ES z 28. apríla 2008, ktorým sa mení a dopåòa rozhodnutie 2002/253/ES, ktorým sa definujú
ochorenia pre oznamovanie prenosných chorôb do siete Spoloèenstva na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady
è. 2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 159, 18. 6. 2008, s. 46  90).
7
) § 6 ods. 11 zákona è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 30 ods. 14 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 140/2008 Z. z.
§ 14 ods. 4 a ods. 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou biologickým faktorom pri práci.
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c) osoby pripravované na dialýzu alebo dialyzované
osoby, ak neboli oèkované pred dialýzou,
d) osoby pripravené na transplantáciu orgánov,
e) iaci stredných zdravotníckych kôl a tudenti
zdravotníckych tudijných odborov na vysokých
kolách tak, aby pri nástupe na praktické vyuèovanie mali podané najmenej dve dávky oèkovacej látky,
f) osoby vystavené riziku nákazy pri poranení na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o predchádzajúcom oèkovaní,
g) osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych sluieb
pre mentálne postihnutých a deti, ktoré sú umiestnené v resocializaèných strediskách pre drogovo závislé osoby.
(3) Proti tetanu sa oèkujú osoby na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o ich
predchádzajúcom oèkovaní; oèkujú sa pri úrazoch, pri
poraneniach a pri nehojacich sa ranách, pri ktorých
je zvýené riziko vzniku ochorenia na tetanus.
(4) Proti besnote sa oèkujú osoby poranené besným
zvieraom alebo zvieraom podozrivým z besnoty, alebo
neznámym zvieraom na základe posúdenia charakteru kontaktu s takým zvieraom.
(5) Proti chrípke sa oèkujú osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych sluieb.
(6) Proti pneumokokovým invazívnym infekciám sa
oèkujú osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych
sluieb.
(7) Proti vírusovému zápalu peèene typu A sa oèkujú
osoby v priamom kontakte s chorou osobou s vírusovým zápalom peèene typu A na základe rozhodnutia regionálneho úradu o lekárskom doh¾ade alebo zvýenom zdravotnom dozore.
(8) Proti meningokokovým infekciám sa oèkujú osoby
v priamom kontakte s chorou osobou s meningokokovou meningitídou na základe rozhodnutia regionálneho úradu o lekárskom doh¾ade alebo zvýenom zdravotnom dozore.
§8
Povinné oèkovanie osôb, ktoré sú profesionálne
vystavené zvýenému nebezpeèenstvu
vybraných nákaz
(1) Proti tuberkulóze sa oèkujú tuberkulín negatívne
osoby pred zaèatím vykonávania práce na oddelení pre
tuberkulózu a respiraèné ochorenia, na oddelení patológie, na oddelení súdneho lekárstva, v mikrobiologických laboratóriách vystavených zvýenému riziku nákazy tuberkulózou, vo veterinárnych zariadeniach,
v èistièkách odpadových vôd, pri oetrovaní alebo utrácaní zvierat postihnutých tuberkulózou, osoby, ktoré
pri svojom zamestnaní prichádzajú do priameho styku
s tuberkulózou osôb alebo zvierat, prísluníci Policajného zboru, ktorí pri výkone sluby prichádzajú do
kontaktu s migrantmi a komunitami so zvýeným vý8
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skytom tuberkulózy a zamestnanci v azylových
zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
(ïalej len azylové zariadenie).
(2) Proti vírusovému zápalu peèene typu B sa oèkujú
a) zamestnanci zdravotníckych zariadení, ktorí sú v riziku nákazy,
b) uèitelia odborných predmetov stredných zdravotníckych kôl a uèitelia zdravotníckych tudijných
odborov na vysokých kolách, ktorí sú pri praktickom vyuèovaní iakov a tudentov v zdravotníckom
zariadení vystavení zvýenému riziku nákazy,
c) prísluníci Policajného zboru, ktorí sú pri výkone
sluby vystavení riziku nákazy.
(3) Proti besnote sa oèkujú
a) zamestnanci virologických laboratórií, v ktorých sa
pracuje s vírusom besnoty,
b) zamestnanci asanaèných podnikov, ktorí sú v priamom riziku nákazy,
c) arhovia.
(4) Proti chrípke sa oèkujú rizikové osoby v miestach
rizika nákazy vtáèou chrípkou na základe rozhodnutia
regionálneho úradu o lekárskom doh¾ade alebo zvýenom zdravotnom dozore.
(5) Proti klieovému zápalu mozgu sa oèkujú zamestnanci virologických laboratórií, v ktorých sa pracuje s vírusom klieového zápalu mozgu.
(6) Proti vírusovému zápalu peèene typu A sa oèkujú
a) zamestnanci laboratórií so zvýeným rizikom nákazy vírusovým zápalom peèene typu A,
b) zamestnanci z odboru epidemiológie regionálnych
úradov pracujúci v miestach rizika nákazy vírusového zápalu peèene typu A,
c) osoby zamestnané v zbere odpadových surovín, na
skládkach tuhého a tekutého odpadu, v kanalizáciách a èistièkách odpadových vôd a úpravovniach
vôd,
d) osoby vykonávajúce tátnu slubu profesionálneho
vojaka Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ïalej
len profesionálny vojak) a vojaci v zálohe povolaní
na výkon mimoriadnej sluby,
e) prísluníci Policajného zboru a prísluníci obecnej
polície, ktorí sú pri výkone sluby vystavení riziku
nákazy,
f) zamestnanci azylových zariadení a integraèného
strediska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
g) prísluníci elezniènej polície, ktorí sú pri výkone
sluby vystavení riziku nákazy,
h) prísluníci Zboru väzenskej a justiènej stráe, ktorí
sú pri výkone sluby vystavení riziku nákazy,
i) prísluníci Hasièského a záchranného zboru, ktorí
sú pri výkone sluby vystavení riziku nákazy,
j) iní zamestnanci v riziku nákazy na základe odporúèania pracovnej zdravotnej sluby.8)

) § 1 ods. 3 písm. c) vyhláky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej sluby, o zloení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o poiadavkách na ich odbornú spôsobilos.
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(7) Ïalie povinné oèkovanie osoby v profesionálnom
riziku nákazy môe nariadi regionálny úrad.
§9
Odporúèané oèkovanie osôb, ktoré sú vystavené
zvýenému nebezpeèenstvu vybraných nákaz
(1) Ak lekár9) rozhodne o potrebe oèkovania proti
chrípke, oèkovanie sa uskutoèní u
a) detí od iestich mesiacov ivota do 12 rokov,
b) osôb 59-roèných a starích,
c) osôb dispenzarizovaných bez oh¾adu na vek so závanými chronickými ochoreniami dýchacích ciest,
srdcovocievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami.
(2) Ak lekár rozhodne o potrebe oèkovania proti pneumokokovým invazívnym infekciám, oèkovanie sa uskutoèní u
a) detí do dovàenia 12. roku ivota dispenzarizovaných so závanými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami, najmä
pri ochoreniach uvedených v prílohe è. 3,
b) osôb pred splenektómiou s funkènou alebo anatomickou aspléniou,
c) osôb 59-roèných a starích.
(3) Ak lekár rozhodne o potrebe oèkovania proti vírusovému zápalu peèene typu B, oèkovanie sa uskutoèní u
a) osôb dispenzarizovaných pre chronické ochorenia
peèene,
b) hemofilikov,
c) diabetikov,
d) osôb s cystickou fibrózou,
e) intravenóznych narkomanov,
f) homosexuálov,
g) promiskuitných osôb.
(4) Ak lekár rozhodne o potrebe oèkovania proti vírusovému zápalu peèene typu A, oèkovanie sa uskutoèní
u osôb dispenzarizovaných pre chronické ochorenia
peèene.
(5) Ak lekár rozhodne o potrebe oèkovania proti meningokokovým infekciám, oèkovanie sa uskutoèní
u osôb pred splenektómiou a osôb s funkènou alebo
anatomickou aspléniou.
(6) Ak lekár rozhodne o potrebe oèkovania proti hemofilovým infekciám, oèkovanie sa uskutoèní u osôb
pred splenektómiou a osôb s funkènou alebo anatomickou aspléniou.
(7) Ak lekár rozhodne o potrebe oèkovania u osôb
s transplantáciou orgánov vrátane transplantácie kostnej drene, oèkovanie sa uskutoèní pod¾a individuálneho
oèkovacieho plánu; zoh¾adòuje sa základné ochorenie,
imunosupresívna lieèba, imunita darcu, dåka obdobia
po transplantácii a imunitný profil osoby.
9
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§ 10
Odporúèané oèkovanie osôb, ktoré sú profesionálne
vystavené zvýenému nebezpeèenstvu
vybraných nákaz
(1) Ak lekár rozhodne o potrebe oèkovania proti besnote u osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýenému nebezpeèenstvu nákazy besnotou, oèkujú sa veterinárni lekári.
(2) Ak lekár rozhodne o potrebe oèkovania proti klieovému zápalu mozgu u osôb, ktoré sú profesionálne
vystavené zvýenému nebezpeèenstvu klieového zápalu mozgu, oèkovanie sa uskutoèní u
a) zamestnancov lesného a vodného hospodárstva vrátane iakov a tudentov lesníckych uèilí a kôl,
b) po¾nohospodárskych zamestnancov,
c) zememeraèov,
d) geológov,
e) znaèkárov turistických chodníkov,
f) zamestnancov horských chát a lanoviek,
g) zamestnancov rekreaèných zariadení,
h) prísluníkov Policajného zboru a colníkov,
i) profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej sluby,
j) zamestnancov, ktorí vykonávajú práce spojené
s prevádzkou a údrbou eleznièných dráh.
(3) Ak lekár rozhodne o potrebe oèkovania proti vírusovému zápalu peèene typu A u osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýenému nebezpeèenstvu vírusového zápalu peèene typu A, oèkovanie sa uskutoèní u
a) zamestnancov v potravinárstve, ktorí vykonávajú
epidemiologicky závanú èinnos,
b) zamestnancov v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast,
v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej
starostlivosti pre dospelých, na infekènom oddelení
a gastroenterologickom oddelení zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti (ïalej len
ústavné zariadenie).
(4) Ak lekár rozhodne o potrebe oèkovania proti
chrípke u osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýenému nebezpeèenstvu chrípky, oèkovanie sa uskutoèní u
a) profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej sluby,
b) zamestnancov zdravotníckych zariadení, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom alebo
ohniskom nákazy.
(5) Ak lekár rozhodne o potrebe oèkovania proti vírusovému zápalu peèene typu B u osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýenému nebezpeèenstvu vírusového zápalu peèene typu B, oèkovanie sa uskutoèní u
a) prísluníkov vetkých ozbrojených bezpeènostných
zborov,
b) profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej sluby,
c) zamestnancov
1. zariadení sociálnych sluieb,

) § 27 písm. a) zákona 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,
obcí,
zariadení sociálno-právnej ochrany detí,
sociálnej kurately a osôb vykonávajúcich opatrenia v otvorenom prostredí, ktorí pri výkone práce
prichádzajú do priameho kontaktu s rizikovými
skupinami osôb.
§ 11
Oèkovanie osôb cestujúcich
do cudziny a z cudziny

(1) Oèkovanie osôb cestujúcich do cudziny a z cudziny sa vykonáva v súlade s medzinárodnými dohovormi10) a pod¾a aktuálnej epidemiologickej situácie
v krajinách, do ktorých alebo z ktorých osoba cestuje.
(2) Osoba, ktorá cestuje do krajiny, v ktorej sa vyaduje potvrdenie o oèkovaní proti ltej zimnici, sa oèkuje
u poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti oprávneného
vyda medzinárodný certifikát o oèkovaní proti ltej
zimnici.
(3) Deti iadate¾ov o udelenie azylu, deti azylantov, deti v azylových zariadeniach a deti v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu, ktoré na území
Slovenskej republiky nesprevádza ich zákonný zástupca a ktoré nemajú záznam o platnom oèkovaní, sa oèkujú proti detskej obrne a osýpkam ihneï po príchode
do azylového zariadenia a detského domova pre maloletých bez sprievodu.
§ 12
Oèkovanie osôb na vlastnú iados
(1) Na vlastnú iados osoby alebo na iados jej zákonného zástupcu mono oèkova aj v iných prípadoch, ako sú uvedené v § 6 a 11. O vhodnosti takého
oèkovania rozhoduje lekár.9)
(2) Povinné oèkovanie pod¾a § 5 ods. 1 písm. a) a c) nie
je odsekom 1 dotknuté.
§ 13
Vykonávanie oèkovania
(1) Oèkovanie osôb vykonáva lekár9) na základe preskripèného obmedzenia alebo ním poverená sestra11)
po posúdení aktuálneho zdravotného stavu oèkovanej
osoby a po zhodnotení moných doèasných alebo trvalých kontraindikácií oèkovania pod¾a písomnej informácie pre pouívate¾a lieku a súhrnu charakteristických vlastností lieku. Lekár na lekárskom predpise
vyznaèí spôsob úhrady predpísanej oèkovacej látky, ak
ide o oèkovanie pod¾a § 5 ods. 1 písm. c) a e) preèiarknutím políèka hradí poisovòa.
(2) Oèkovanie vykoná lekár po pouèení osoby o cha10
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raktere oèkovania a po jej lekárskom vyetrení; do
zdravotnej dokumentácie vyznaèí indikáciu alebo kontraindikáciu oèkovania pod¾a § 5 ods. 3.
(3) Záznam o oèkovaní v zdravotnej dokumentácii obsahuje dátum oèkovania, názov a poradie dávky oèkovacej látky, výrobcu, aru, dávku, spôsob aplikácie
a meno lekára, ktorý oèkovanie vykonal. Do zdravotnej
dokumentácie sa zapíe aj dôvod, pre ktorý sa oèkovanie neuskutoènilo a neiaduce úèinky, ak sa u oèkovanej osoby vyskytli. Neiaduce úèinky oznamuje lekár
tátnemu ústavu pre kontrolu lieèiv a regionálnemu
úradu na tlaèivách, ktoré sú uvedené v prílohe è. 4.
(4) Ustanovenie odseku 1 sa vzahuje aj na tuberkulín a na imunoglobulíny, ktoré sa pouili na prevenciu
prenosných ochorení.
(5) Základné oèkovanie proti tuberkulóze sa vykonáva na novorodeneckom oddelení zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti. Kontrolu výsledkov základného oèkovania proti tuberkulóze
vykonáva lekár, ktorý poskytuje veobecnú ambulantnú starostlivos pre deti a dorast. Preoèkovanie proti
tuberkulóze vykonáva pneumoftizeológ12) alebo ním
poverená sestra.11)
(6)Lekár, ktorý poskytuje veobecnú ambulantnú
starostlivos pre dospelých a lekár, ktorý poskytuje
veobecnú ambulantnú starostlivos pre deti a dorast,
s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti,13) alebo ním poverená sestra,
písomne oznámi termín povinného oèkovania osobe
alebo jej zákonnému zástupcovi. Ak sa má vykona mimoriadne oèkovanie, pri nebezpeèenstve z omekania
mono oznámenie vykona aj inou formou. Ak sa osoba,
ktorá má by oèkovaná, nedostaví na povinné oèkovanie ani v náhradnom termíne, na ktorý bola pozvaná
preukázate¾ným spôsobom, lekár oznámi túto skutoènos regionálnemu úradu. Ak oèkovanie vykoná iný lekár, je povinný písomne informova o vykonanom oèkovaní lekára, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
(7) Oèkovanie v súvislosti s transplantáciou orgánov
vrátane transplantácie kostnej drene vykonáva poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti, ktorý osobe poskytuje
zdravotnú starostlivos na základné ochorenie v spolupráci s poskytovate¾om zdravotnej starostlivosti, ktorý
vykonal transplantáciu orgánov.
§ 14
Kontrola oèkovania
(1) Lekár,9) ktorý vykonáva oèkovanie, zasiela do 15.
dòa mesiaca nasledujúceho po vykonaní oèkovania
údaje o pravidelnom povinnom oèkovaní v urèenej
elektronickej podobe pod¾a prílohy è. 5 regionálnemu
úradu. Pri kontrole oèkovania sleduje regionálny úrad

) Èlánok 31 Medzinárodných zdravotných predpisov, ktoré boli schválené Svetovou zdravotníckou organizáciou na 58. zdravotníckom
zhromadení dòa 23. 5. 2005.
11
) § 27 písm. d) zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
12
) § 3 ods. 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 12/2008 Z. z. o pouívaní profesijných titulov a ich skratiek viaucich sa na odbornú spôsobilos na výkon zdravotníckeho povolania.
13
) § 12 zákona è. 576/2004. Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej
starostlivosti najmä
a) správnos postupu pri oèkovaní,
b) úplnos záznamov o oèkovaní v zdravotnej dokumentácii,
c) evidenciu oèkovaných osôb pod¾a vekovej truktúry,
d) evidenciu osôb, ktoré sa majú oèkova,
e) evidenciu osôb s kontraindikáciami oèkovania,
f) evidenciu osôb s neiaducimi úèinkami po oèkovaní
na základe hlásenia pod¾a prílohy è. 4,
g) dodriavanie indikácií a kontraindikácií schválených pri registrácii oèkovacej látky,
h) uchovávanie a manipuláciu s oèkovacími látkami.
(2) O vykonanej kontrole urobí regionálny úrad záznam, v ktorom uvedie výsledok kontroly, opatrenia na
odstránenie nedostatkov a termín ich splnenia.
§ 15
Zisovanie stavu odolnosti populácie
proti prenosným ochoreniam
(1) Pri plánovaní, koordinácii a kontrole imunizaèného programu sa zisuje stav odolnosti populácie proti
prenosným ochoreniam, ktoré
a) plánuje, nariaïuje a koordinuje úrad,
b) organizaène zabezpeèujú regionálne úrady,
c) vykonávajú lekári9) a prísluné laboratóriá.
(2) Zisovanie stavu odolnosti populácie proti prenosným ochoreniam sa vykonáva na reprezentatívnej
vzorke populácie Slovenskej republiky na úèel monitorovania úèinnosti imunizaèného programu.
§ 16
Laboratórne urèovanie
pôvodcu prenosného ochorenia
(1) Laboratórne urèovanie pôvodcu prenosného
ochorenia v biologickom materiáli a v materiáli z prostredia, ktoré obsahujú choroboplodné mikroorganizmy schopné vyvola ochorenie alebo pri ktorých je podozrenie, e také mikroorganizmy obsahujú, vrátane
urèovania citlivosti pôvodcu prenosného ochorenia na
antimikróbne látky vykonáva laboratórium, ktoré je na
také vyetrovanie vybavené.
(2) Odber biologického materiálu osobe s prenosným
ochorením, osobe podozrivej z prenosného ochorenia
a osobe podozrivej z nákazy v ohnisku jeho výskytu alebo osobe, ktorá na také ochorenie zomrela, vykonáva
lekár alebo ním poverená sestra, alebo regionálny
úrad.
(3) Odber biologického materiálu, ktorý môe obsahova choroboplodné mikroorganizmy, zvieratám trpiacim na ochorenie prenosné na èloveka, zvieratám
podozrivým, e trpia na také ochorenie alebo zvieratám, ktoré na také ochorenie uhynuli, vykonáva veterinárny lekár.
(4) Odber materiálu z prostredia vrátane odberu vzoriek poívatín a predmetov beného uívania na ziso14

) § 18 a 25 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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vanie ich zdravotnej nekodnosti, vykonáva regionálny
úrad.
(5) Pri zaobchádzaní s biologickým materiálom a materiálom z prostredia, ktorý obsahuje alebo môe obsahova choroboplodné mikroorganizmy, je potrebné
urobi opatrenia, aby sa neohrozilo zdravie ¾udí alebo
zvierat.
§ 17
Epidemiologické vyetrovanie
a opatrenia v ohnisku nákazy
(1) Epidemiologické vyetrovanie sa musí vykonáva
u kadej osoby a na vetkých miestach, kde mono
v súvislosti s prenosným ochorením alebo s podozrením na prenosné ochorenie zisti dôleité okolnosti na
vymedzenie ohniska nákazy, posúdenie príèin a spôsobov írenia prenosného ochorenia a na vykonanie potrebných opatrení na predchádzanie vzniku a íreniu
prenosného ochorenia.
(2) K opatreniam v ohnisku nákazy na základe rozhodnutia regionálneho úradu patrí najmä oèkovanie
osôb, ktoré sú v priamom kontakte s chorou osobou,
karanténne opatrenia alebo izolácia; ak sa osoba oèkuje na základe rozhodnutia regionálneho úradu, doklad
o tomto rozhodnutí sa zaloí do jej zdravotnej
dokumentácie14) a lekár zaznamená do nej údaje pod¾a
§ 13 ods. 3.
§ 18
Karanténne opatrenia
(1) Osobe podozrivej z nákazy mono nariadi zvýený zdravotný dozor, lekársky doh¾ad alebo karanténu;
tieto opatrenia zahàòajú súbor organizaèných opatrení, ktoré obmedzujú kontakt osoby podozrivej z nákazy
s okolím a urèujú sledovanie a vyetrovanie jej zdravotného stavu.
(2) Pri zvýenom zdravotnom dozore sa osobe podozrivej z nákazy nariadi
a) vyetrovanie a sledovanie jej zdravotného stavu,
b) doèasný zákaz výkonu epidemiologicky závaných
èinností,
c) zákaz èinností, pri vykonávaní ktorých by sa mohlo
prenosné ochorenie íri,
d) úprava pracovných podmienok na pracovisku.
(3) Pri lekárskom doh¾ade sa nariadi pravidelná kontrola zdravotného stavu osoby podozrivej z nákazy; termíny a druh vyetrení urèuje regionálny úrad a lekár.13)
(4) Pri karanténe sa osobe podozrivej z nákazy nariadi izolácia, jej vyetrovanie a pozorovanie v rámci lekárskeho doh¾adu v zdravotníckom zariadení, v domácom
prostredí alebo v inom jej prirodzenom sociálnom prostredí.
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§ 19
Izolácia
(1) Osoba chorá na prenosné ochorenie, osoba podozrivá z prenosného ochorenia, osoba ktorá vyluèuje
niektoré choroboplodné mikroorganizmy alebo osoba
podozrivá z nákazy, sa poèas jej infekènosti oddelí od
ostatných osôb s cie¾om zabráni, aby sa vnímavé osoby nakazili prenosným ochorením.
(2) Osobe chorej na prenosné ochorenie, osobe podozrivej z prenosného ochorenia alebo osobe podozrivej
z nákazy nariaïuje izoláciu regionálny úrad.
(3) Izoláciu mono v závislosti od klinickej a epidemiologickej závanosti prípadu vykonáva v domácom
prostredí, na infekènom oddelení ústavného zariadenia alebo vo vyhradených izbách ústavného zariadenia,
v zariadení sociálnych sluieb alebo v inom zariadení,
ktoré spåòa poiadavky na izoláciu osoby s prenosným
ochorením.
(4) Izolácia chorej osoby sa nevykoná na infekènom
oddelení ústavného zariadenia, ak chorá osoba má okrem prenosného ochorenia aj iné závané ochorenie,
ktoré si vyaduje lieèbu na inom oddelení ústavného
zariadenia alebo na ktorého lieèenie sú lepie predpoklady na inom oddelení ústavného zariadenia ako na
infekènom oddelení.
(5) Osoba chorá na tuberkulózu, ktorá vyluèuje choroboplodné zárodky, sa musí izolova na oddelení tuberkulózy a respiraèných chorôb ústavného zariadenia.
§ 20
Opatrenia na zabezpeèenie starostlivosti o osoby vyluèujúce choroboplodné mikroorganizmy
(1) Do skupiny osôb vyluèujúcich choroboplodné
mikroorganizmy patria nosièi choroboplodných mikroorganizmov a osoby kolonizované choroboplodnými
mikroorganizmami, ktoré netrpia iadnymi príznakmi
prenosného ochorenia. Ide najmä o osoby po nákaze
vyvolanej vírusom ¾udskej imunodeficiencie a osoby,
ktoré po prekonaní bruného týfusu, paratýfusu A, B,
a C, dyzentérie, salmonelózy, zákrtu a vírusového zápalu peèene typu B, C a D, tuberkulózy, syfilisu a kvapavky vyluèujú choroboplodné mikroorganizmy.
(2) Osoba vyluèujúca choroboplodné mikroorganizmy nesmie vykonáva èinnosti, ktoré by ohrozovali
zdravie iných osôb a musí
a) sa podrobi lekárskemu doh¾adu, potrebným laboratórnym vyetreniam a ïalím epidemiologickým
opatreniam,
b) dodriava pouèenie lekára o ochrane iných osôb
pred írením prenosného ochorenia, ktorého je nosièom,
c) informova lekára pred vyetrovacím alebo lieèebným výkonom, pri prijatí do ústavného zariadenia
alebo do zariadenia kúpe¾nej starostlivosti o skutoènosti, e je nosièom prenosného ochorenia,
d) informova o skutoènosti, e je nosièom prenosného
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ochorenia pri prijatí do zariadenia sociálnych sluieb,
e) oznámi lekárovi13) údaje o zamestnaní a zmenu
v týchto údajoch.
§ 21
Dezinfekcia a regulácia ivoèínych kodcov
(1) Pri vzniku a írení prenosných ochorení sa v ohnisku nákazy vykonáva dezinfekcia a regulácia ivoèínych kodcov  dezinsekcia a deratizácia.
(2) Ohniskovú dezinfekciu v zdravotníckom zariadení
vykonávajú odborní pracovníci zdravotníckeho zariadenia. Mimo zdravotníckeho zariadenia ju môu vykonáva iné osoby pod¾a pokynov lekára alebo regionálneho úradu.
(3) Vo vozidle, v ktorom sa prepravovala osoba chorá
na prenosné ochorenie, sa musí po prevoze bezodkladne vykona ohnisková dezinfekcia a pod¾a potreby aj
dezinsekcia.
(4) Na dezinfekciu a reguláciu ivoèínych kodcov
mono poui len biocídne prípravky registrované
v Centre pre chemické látky a prípravky.
§ 22
Epidemiologicky závaná èinnos
(1) Epidemiologicky závanú èinnos môe vykonáva
len osoba odborne spôsobilá a osoba zdravotne spôsobilá.
(2) Zdravotnú spôsobilos preukazuje osoba potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, ktoré jej na základe lekárskej prehliadky vydá lekár.13) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahuje meno a priezvisko osoby,
dátum narodenia, trvalé bydlisko, dátum vydania a povinnosti osoby. Lekár súèasne osobu pouèí o jej právach a povinnostiach a o tom, e ho pri ochorení musí
vyh¾ada.
(3) Pri kadom lekárskom oetrení je osoba, ktorá vykonáva epidemiologicky závanú èinnos, povinná
upozorni lekára na druh vykonávanej epidemiologicky
závanej èinnosti. Tieto skutoènosti zaznaèí lekár do jej
zdravotnej dokumentácie.
(4) Odborná spôsobilos sa preukazuje pod¾a charakteru epidemiologicky závaných èinností diplomom,
vysvedèením vzdelávacích intitúcií, ktoré sú uvedené
v prílohe è. 6, alebo osvedèením o odbornej spôsobilosti
vykonáva epidemiologicky závanú èinnos.
(5) Ak bude osoba krátkodobo vykonáva epidemiologicky závanú èinnos na zotavovacích podujatiach pre
deti alebo v iných sezónnych aktivitách, vyznaèí lekár
do zdravotného preukazu jeho platnos najdlhie na tri
mesiace od jeho vydania; táto osoba odbornú spôsobilos nepreukazuje.
(6)Ak epidemiologicky závanú èinnos vykonáva
iak v rámci prípravy na povolanie, preukazuje len
zdravotnú spôsobilos pod¾a odseku 2.
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§ 23
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Richard Rai v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 585/2008 Z. z.

HLÁSENIE O MIMORIADNYCH EPIDEMIOLOGICKÝCH SITUÁCIÁCH
V KRAJI/OKRESE
za ......... kalendárny týdeò
1. Chrípka
Celkové zhodnotenie vývoja epidemiologickej situácie (trend, najviac postihnuté oblasti, skupiny obyvate¾stva).
Lokálne epidémie v obciach, kolách, inde (opis).
Zasadanie protiepidemickej komisie v uvedenom týdni (dátum).
Prijaté opatrenia v ambulantnej zloke, v lôkových zariadeniach, na kolách (prázdniny od  do).
Poèet odobratých vzoriek a výsledky laboratórnych vyetrení, osobitne od sentinelových lekárov (lekárov, ktorí spolupracujú nad rámec zdravotnej starostlivosti) a iných lekárov, prípadne z ohnísk.
Opis úmrtí.
2. Epidémie
Poèet exponovaných a poèet prípadov (ochorenia, vyluèovania), èasové, miestne, prípadne vekové ohranièenie, faktor
prenosu (laboratórne potvrdený, predpokladaný), etiologický agens, poèet laboratórne potvrdených prípadov, prameò pôvodcu nákazy, struèný klinický priebeh, poèet hospitalizovaných, príèiny vzniku epidémie, protiepidemické
opatrenia. Pri prenosných ochoreniach preventabilných oèkovaním poèet ochorení u oèkovaných osôb. Iné závané
skutoènosti.
3. Meningitídy, resp. sepsy (meningokokové, hemofilové, pneumokokové)
Iniciály, dátum narodenia, etnikum, bydlisko (obec, okres), dátum prvých príznakov ochorenia, struèný klinický
priebeh, klinická diagnóza (iba meningitída, meningitída so sepsou, iba sepsa, resp. Waterhouse-Fridrichsenov syndróm), dátum úmrtia, závané skutoènosti, ktoré mohli ovplyvni vznik a priebeh ochorenia.
Odber biologického materiálu na mikrobiologické vyetrenia (dátum, druh materiálu, spôsob vyetrenia, prípadne
výsledok vyetrenia).
Pri meningokokových meningitídach uvies aj protiepidemické opatrenia (pri podávaní antibiotík v ohnisku nákazy
uvies poèet kontaktov v rodine, kole, druh podaného antibiotika) a po ukonèení epidemiologického vyetrenia vdy
zasla úradu list epidemiologického vyetrenia (LEV) alebo poèítaèový výstup z databázy Epidemiologického informaèného systému (EPIS).
4. Akútne chabé obrny
Iniciály, dátum narodenia, bydlisko (obec, okres), dátum prvých príznakov ochorenia, dátum a miesto hospitalizácie,
dátum vzniku obrny, dátum hlásenia epidemiológovi od klinického lekára, dátum epidemiologického vyetrenia, odber biologického materiálu (druh, poèet vzoriek, dátum odberu). Po spracovaní prípadu posla na úrad vyplnený dotazník (netreba èaka na výsledky virologických vyetrení, staèí uvies len dátumy odberov).
5. Osýpky, rubeola, parotitída
Poèet hlásených ochorení i podozrení z ochorenia, lokalita výskytu. Poèet ochorení u oèkovaných osôb, poèet laboratórne vyetrených (druh vyetrenia). Osýpky (sporadické ochorenia) opísa aj jednotlivo (vek, dátum ochorenia, dátumy oèkovania proti osýpkam a pouitá oèkovacia látka).
6. Vírusové hepatitídy
Poèet nových ochorení a celkový poèet prípadov, ak ide o protrahovanú epidémiu.
7. Iné informácie, ktoré epidemiológ povauje za dôleité, najmä zvýený výskyt sporadických ochorení s rovnakým
alebo podobným klinickým priebehom pravdepodobne infekènej etiológie a výskyt závaných a rýchlo sa íriacich
ochorení.
Dátum a hodina hlásenia:
meno a priezvisko, funkcia, podpis
odtlaèok peèiatky regionálneho úradu
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 585/2008 Z. z.

Èas A

OÈKOVACIE POSTUPY NA POVINNÉ PRAVIDELNÉ OÈKOVANIE OSÔB,
KTORÉ DOSIAHLI URÈENÝ VEK POD¼A § 6
1. Oèkovanie novorodencov proti tuberkulóze
a) Oèkujú sa vetci zdraví novorodenci medzi 4. dòom a do konca iesteho týdòa ivota s minimálnou hmotnosou 2 200 gramov, pri dobrom klinickom stave a bez ïalej rizikovosti. Ak bol novorodenec oèkovaný do 24 hodín po pôrode oèkovacou látkou proti vírusovému zápalu peèene typu B, proti tuberkulóze mono oèkova vo
tvrtý deò ivota, najneskôr do iesteho týdòa ivota. Ak diea nebolo oèkované proti tuberkulóze do konca
iesteho týdòa ivota, oèkuje sa po ukonèení prísluných oèkovaní, ktoré sa mali vykona v prvom roku ivota.
V takom prípade je potrebné urobi tuberkulínovú skúku s tuberkulínom PPD-RT 23 s Tweenom 80
s 2 TU/MTX II/ a oèkova deti tuberkulín negatívne (indurácia do 5 mm). HIV pozitívni asymptomatickí novorodenci sa zaoèkujú, iba ak budú v prostredí s vysokým rizikom tuberkulózy. Kontrola výsledkov BCG primovakcinácie sa vykonáva u dojèiat v treom a tvrtom mesiaci ivota. Ak sa po oèkovaní nevytvorila jazva, kontroluje
sa diea znova po ukonèení prísluných oèkovaní, ktoré sa mali vykona v prvom roku ivota. Ak sa jazva nevytvorila, urobí sa tuberkulínová skúka s MTX II. Tuberkulín negatívne diea sa znova zaoèkuje. Ak sa jazva ani
teraz nevytvorí, diea sa viac neoèkuje. Preoèkovanie sa vykoná v 11. roku ivota len u tuberkulín negatívnych
detí.
b) Oèkovanie sa vykonáva lyofilizovanou BCG oèkovacou látkou. Aplikácia je prísne intradermálna, pri primovakcinácii do hornej tretiny m. deltoideus ¾avého ramena, peciálnou tuberkulínovou striekaèkou v dávke 0,05 ml,
pri revakcinácii nad hornú tretinu lopatky, v zadnej axilárnej èiare v¾avo v dávke 0,1 ml.
2. Oèkovanie detí proti zákrtu, tetanu, èiernemu ka¾u, vírusovému zápalu peèene typu B, hemofilovým invazívnym nákazám, detskej obrne a pneumokokovým invazívnym ochoreniam
a) Oèkovanie proti zákrtu, tetanu, èiernemu ka¾u, detskej obrne, vírusovému zápalu peèene typu B, hemofilovým invazívnym nákazám a pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva tromi dávkami najskôr v prvom dni desiateho týdòa ivota a po zahojení chránièky po oèkovaní proti tuberkulóze. V iestom roku ivota
sa vykonáva preoèkovanie proti zákrtu, tetanu, èiernemu ka¾u a proti detskej obrne. V 13. roku ivota sa vykonáva preoèkovanie proti zákrtu, tetanu a detskej obrne.
b) Oèkovanie proti zákrtu, tetanu a èiernemu ka¾u sa vykonáva neivou oèkovacou látkou s obsahom difterického anatoxínu, tetanického anatoxínu a celobunkovej alebo acelulárnej zloky proti èiernemu ka¾u.
c) Oèkovanie proti hemofilovým invazívnym nákazám sa vykonáva konjugovanou oèkovacou látkou.
d) Oèkovanie proti detskej obrne sa vykonáva neivou parenterálnou oèkovacou látkou.
e) Oèkovanie proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva konjugovanou oèkovacou látkou.
3. Oèkovanie proti osýpkam, mumpsu a ruienke sa vykonáva najskôr v prvom dni 15. mesiaca ivota, preoèkovanie sa vykoná v 11. roku ivota. Oèkovanie sa vykonáva trojzlokovou oèkovacou látkou, ktorá obsahuje oslabený
vírus osýpok, mumpsu a ruienky. V ohnisku nákazy sa oèkujú vnímavé kontakty chorého. Po konzultácii s epidemiológom regionálneho úradu mono oèkova v ohnisku nákazy aj deti po dovàení iestich mesiacov ivota. Deom
oèkovaným vo veku niom ako 12 mesiacov sa v 15. mesiaci ivota, najneskôr v 18. mesiaci ivota podá ïalia dávka
oèkovacej látky.
4. Preoèkovanie dospelých proti zákrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou oèkovacou látkou kadých 15 rokov. Pri presiahnutí odporuèeného intervalu sa preoèkovanie proti zákrtu a tetanu vykoná vdy len jednou dávkou,
pokia¾ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné oèkovanie tromi dávkami oèkovacej látky
proti tetanu. Základné oèkovanie dospelých proti tetanu a zákrtu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, e nie je
dôveryhodná dokumentácia základného oèkovania z minulosti.

Strana 5034

Zbierka zákonov è. 585/2008

Èiastka 202

Èas B

OÈKOVACIE POSTUPY NA POVINNÉ A ODPORÚÈANÉ OÈKOVANIE OSÔB,
KTORÉ SÚ VYSTAVENÉ ZVÝENÉMU NEBEZPEÈENSTVU VYBRANÝCH NÁKAZ
POD¼A § 7 A 10
1. Oèkovanie proti tuberkulóze sa vykonáva u tuberkulín negatívnych
a) kontaktov s aktívnou tuberkulózou po trojmesaènej preventívnej chemoterapii, ak tuberkulínový test zostáva
negatívny, ako aj u ïalích tuberkulín negatívnych osôb (deti iadate¾ov o udelenie azylu, deti azylantov a deti
v azylových zariadeniach, ktoré na území Slovenskej republiky nesprevádza ich zákonný zástupca, deti cestujúce na pobyt dlhí ako jeden mesiac do krajín s vysokým výskytom tuberkulózy, deti z diagnostických ústavov
a pri nástupe do ústavov sociálnej starostlivosti a deti s drogovou závislosou),
b) profesionálne vystavených zvýenému riziku nákazy pred nástupom do zamestnania; u zamestnancov oddelení
pre tuberkulózu a respiraèné ochorenia, u zamestnancov patológie, súdneho lekárstva, mikrobiologických laboratórií vystavených zvýenému riziku nákazy tuberkulózou, ak ide o osoby pracujúce vo veterinárnych zariadeniach a pri oetrovaní, pri utrácaní zvierat postihnutých tuberkulózou a ak ide o ïalie osoby, ktoré pri zamestnaní prichádzajú do priameho styku s tuberkulózou ¾udí alebo zvierat, prísluníci Policajného zboru, ktorí
pri výkone sluby prichádzajú do kontaktu s migrantmi a komunitami so zvýeným výskytom tuberkulózy a zamestnanci v azylových zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
c) oèkovanie sa vykonáva lyofilizovanou BCG oèkovacou látkou; aplikácia je prísne intradermálna, pri primovakcinácii do hornej tretiny m. deltoideus ¾avého ramena peciálnou tuberkulínovou striekaèkou, pri revakcinácii
nad hornú tretinu lopatky v zadnej axilárnej èiare v¾avo v dávke 0,1 ml.
2. Oèkovanie proti vírusovému zápalu peèene typu B sa vykonáva
a) tromi dávkami základného oèkovania,
b) u novorodencov HBsAg pozitívnych matiek a dojèiat rekombinantnou oèkovacou látkou pre deti pod¾a oèkovacej schémy 0., 1., 6. mesiac; prvá dávka sa podá bezprostredne po narodení dieaa,
c) u osôb pripravovaných aj zaradených do dialyzaèného programu tyrmi dávkami; dávka pre dospelé osoby
v príprave je 20 µg HBsAg (1,0 ml), pre deti 10 µg (0,5 ml) a po zaradení do dialyzaèného programu je dávka pre
dospelých 40 µg (2,0 ml), pre deti 20 µg (1,0 ml); u pacientov nad 15 rokov veku mono poui vakcínu proti hepatitíde B peciálne vyvinutú pre pacientov pripravovaných alebo zaradených do dialyzaèného programu; pri
tejto vakcíne sa odporúèa aplikova tyri dávky po 20 µg (0,5 ml) v schéme 0., 1., 2., 6. mesiac; o es mesiacov
po ukonèení oèkovania sa vyetrí prítomnos anti-HBs a HBsAg a v prípade negativity sa dospelé osoby preoèkujú jednou dávkou 40 µg a deti jednou dávkou 20 µg; ïalie preoèkovanie sa nevykonáva,
d) ako postexpozièná imunizácia u neoèkovaných a neimúnnych osôb èo najskôr po perkutánnej alebo permukóznej (oènej, sliznicovo-membránovej) expozícii vírusovému zápalu peèene typu B v schéme 0., 1., 2. mesiac;
súèasne s prvou dávkou oèkovacej látky sa podá hyperimúnny pecifický gamaglobulín HBIG; tvrtá dávka sa
podá po roku od podania prvej dávky oèkovacej látky; ak imunitný stav exponovanej osoby nie je známy alebo sa
neobjasní do 48 hodín po expozícii, podá sa jedna dávka oèkovacej látky a HBIG; súèasne sa odoberie krv na vyetrenie HBsAg a anti HBs protilátok u exponovaného a krv na vyetrenie HBsAg u predpokladaného prameòa
pôvodcu nákazy; ïalí postup sa riadi výsledkami týchto vyetrení.
3. Oèkovanie proti besnote
a) vykonáva infektológ inaktivovanou purifikovanou antirabickou oèkovacou látkou s poètom dávok pod¾a imunizaènej schémy uvedenej v písomnej informácii pre pouívate¾a lieku pod¾a druhu pouitej oèkovacej látky,
b) sa ako postexpozièná profylaxia vykonáva po poranení besným zvieraom, zvieraom podozrivým z besnoty alebo
neznámym zvieraom; v prípade, e prilo ku krvavému poraneniu takým zvieraom alebo ku kontaminácii sliznice osoby slinou takého zvieraa; súèasne s prvou dávkou oèkovacej látky sa podá antirabický imunoglobulín.
4. Oèkovanie proti chrípke sa vykonáva oèkovacou látkou s obsahom aktuálnych kmeòov vírusov chrípky pod¾a odporúèaní Svetovej zdravotníckej organizácie.
5. Oèkovanie proti vírusovému zápalu peèene typu A sa vykonáva dvoma dávkami inaktivovanej oèkovacej látky
v odstupe 6 a 12 mesiacov.
6. Oèkovanie proti pneumokokovým invazívnym infekciám sa vykonáva u
a) detí od dvoch mesiacov ivota do dvoch rokov ivota konjugovanou oèkovacou látkou tromi, dvoma alebo jednou dávkou v závislosti od veku; podanie ïalej dávky sa odporúèa v termínoch urèených v písomnej informácii
pre pouívate¾a lieku,
b) osôb starích ako dvojroèných jednou dávkou polysacharidovej oèkovacej látky; preoèkovanie sa odporúèa
u osôb vystavených vysokému riziku nákazy kadých 3  5 rokov.
7. Oèkovanie proti klieovej encefalitíde sa vykonáva tromi dávkami pod¾a imunizaènej schémy uvedenej v písomnej informácii pre pouívate¾a lieku pod¾a druhu pouitej oèkovacej látky. Preoèkovanie sa vykonáva kadé tri
roky.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 585/2008 Z. z.

ODPORÚÈANÉ OÈKOVANIE DETÍ DO DOVÀENIA 12. ROKU IVOTA
PROTI PNEUMOKOKOVÝM INVAZÍVNYM INFEKCIÁM
Proti pneumokokovým invazívnym infekciám sa oèkujú deti do dovàenia 12. roku ivota dispenzarizované pre
chronické ochorenia
1. dýchacích
J 45
J 47
Q 32-33
P 23-28

ciest:
Astma
Bronchiektázie
Vrodené chyby priedunice, prieduiek a p¾úc
Perinatálne vzniknuté respiraèné poruchy

2. srdcovocievneho systému:
Q 20-25
Vrodené chyby srdca
3. metabolické poruchy:
E 10
Diabetes mellitus 1. typu
E 70-72, E 75-79 Poruchy metabolizmu aminokyselín, lipidov, purínu a pyrimidínu
E 84
Cystická fibróza
4. renálne poruchy:
N 04
Nefrotický syndróm
N 18-19
Zlyhanie oblièiek
5. imunitné poruchy:
A 39-41
Stav po prekonanej purulentnej meningitíde alebo septikémii
B 20-24
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej nedostatoènosti (HIV)
C 00-97
Vetky zhubné nádory vyadujúce si komplexnú protokolárnu lieèbu
D 55-59
Hemolytické anémie
D 70
Agranulocytóza
D 71
Funkèné poruchy polymorfonukleárnych leukocytov
D 72
Iné poruchy bielych krviniek
D 73
Choroby sleziny
D 76
Choroby postihujúce lymforetikulárne tkanivo a retikulohistiocyty
D 80
Imunitná nedostatoènos s prevahou poruchy protilátok
D 81
Kombinovaná imunitná nedostatoènos
D 84
Iné imunodeficiencie
H 66
Hnisavý a nepecifikovaný zápal stredného ucha (minimálne 3x, vyadujúci ORL intervenciu)
P 05-07
Nízka pôrodná hmotnos [do 2 500 g, prematurita (GV 37. týdeò)]
Q 89
Vrodené chyby sleziny
Q 90-91
Downov syndróm, Edwardsov syndróm, Patauov syndróm
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 585/2008 Z. z.

Èas A

VZOR
HLÁSENIE NEIADUCEHO ÚÈINKU PO OÈKOVANÍ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v .....................................................................................
A. Podaný preparát
Oèkovacia látka  názov:
Preparát na pasívne oèkovanie alebo na lieèbu  názov:
Výrobca podaného preparátu:

Èíslo are:

Ve¾kos aplikovanej dávky:
Miesto aplikácie preparátu:
Spôsob aplikácie vrátane postupu:
Pouitie jednorazovej injekènej ihly a striekaèky:
Pouitý dezinfekèný prostriedok na kou:
Poèet osôb súèasne oèkovaných rovnakou arou preparátu a rovnakým spôsobom:
B. Oèkovaná osoba
Meno a priezvisko oèkovaného:
Dátum narodenia:

Okres:

Adresa bydliska:
Meno lekára, ktorý oèkovanie vykonal:
Zdravotnícke zariadenie, kde sa oèkovanie vykonalo:
Dátum a hodina oèkovania:
Poradie oèkovacieho výkonu proti tomu istému ochoreniu, pri ktorom dolo k neiaducemu úèinku:
Priebeh predchádzajúceho oèkovacieho výkonu proti tomu istému ochoreniu:
Dátum a hodina zaèiatku neiaduceho úèinku:
Dátum, keï neiaduci úèinok kontatoval lekár:
Dátum a miesto hospitalizácie pre neiaduci úèinok:
C. Klinické údaje
Príznaky neiaduceho úèinku
lokálne:

regionálne:

celkové:

bolestivos

lymfadenitis

teplota v stupòoch Celzia

opuch (ve¾kos v mm)

lymfangoitis

dýchavica

erytém (ve¾kos v mm)

kolikvácia uzliny

vracanie

infiltrát (ve¾kos v mm)

perforácia uzliny (vdy uvies

kàèe

absces (ve¾kos v mm)

lokalizáciu uzliny)

exantém (ve¾kos v mm)

ok
kolaps
meningeálne príznaky
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Ostatné príznaky (vypísa):
Mikrobiologické vyetrenie:
nevykonané
vykonané (uvies druh vyetrenia, dátum odberu, druh odobraného materiálu, výsledok)
D. Anamnestické údaje
 lieky podané oèkovanému v èase podania preparátu
 rodinná anamnéza (pecifikova): alergia, neurologické poruchy, diabetes, iné pokodenia
E. Iné relevantné informácie

V .......................... dòa ...................
meno a priezvisko, funkcia, podpis
odtlaèok peèiatky regionálneho úradu
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Èas B

VZOR
HLÁSENIE VÝSLEDKOV VYKONANÝCH VYETRENÍ
V SÚVISLOSTI S NEIADUCIM ÚÈINKOM U OÈKOVANEJ OSOBY
Meno a priezvisko oèkovanej osoby:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Èas trvania neiaduceho úèinku:
Bakteriologické vyetrenie:
Odobraný materiál:

Dòa:

Nález:

Dòa:

Nález:

Metóda:

Nález:

Virologické vyetrenie:
Odobraný materiál:
Sérologické vyetrenie:
Dátum odberu:

Iné vyetrenia (druh, materiál, dátum odberu, nález):

V ............................... dòa .................
meno a priezvisko, funkcia, podpis
odtlaèok peèiatky poskytovate¾a
zdravotnej starostlivosti
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HLÁSENIE ÚDAJOV O VÝKONE OÈKOVANIA
Predkladá:

Lekár, ktorý vykonáva povinné pravidelné oèkovanie osôb, ktoré dosiahli urèený vek

Frekvencia:

Jedenkrát mesaène do 15. dòa nasledujúceho mesiaca

truktúra:

Jeden záznam pre kadý plánovaný výkon oèkovania v kalendárnom mesiaci pod¾a platného
oèkovacieho kalendára

Identifikaèná èas: PZS  poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti (lekár)
Typ
int*, char**

Poloka

Opis

Mesiac hlásenia

int (2)

Kalendárny mesiac, za
ktorý sa hlásia údaje

Dátum odoslania

ddmmrrrr

Dátum odoslania
súboru

Poèet záznamov

int (5)

Poèet záznamov
v súbore

Kód PZS

char (12)

Kód poskytovate¾a
zdravotnej starostlivosti

Názov PZS

char (40)

Ulica PZS

char (20)

Orientaèné èíslo PZS

char (6) / int (6)

Obec PZS

char (30)

Email PZS

char (40)

Kód lekára

char (9)

Meno lekára

char (20)

Priezvisko lekára

char (30)

Kód obce
Kód lekára

* int = èíslo (v zátvorke je uvedený poèet moných èíslic)
** char = písmeno (v zátvorke je uvedený poèet moných písmen)

Poznámka
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Údajová èas: Oèkovaná osoba
Typ
Poloka

Opis

int*, char**

Poznámka

Poradové èíslo záznamu
v súbore

Èíslo záznamu

int (5)

Meno

char (15)

Priezvisko

char (20)

Rodné èíslo

char (10)

Dátum narodenia

ddmmrrrr

Zdravotná poisovòa

int (4)

Ulica

char (20)

Orientaèné èíslo

char (6)/int (6)

Obec

char (30)

Kód obce

Zaoèkovaný

int (1)

0  nie, 1  áno

Dátum pozvania

ddmmrrrr

Dátum pozvania na
oèkovanie

Dátum oèkovania

ddmmrrrr

Dátum výkonu
oèkovania

Kód zdravotnej
poisovne

1
2
3
4
5

Zdravotná poisovòa
platná k dátumu
oèkovania

Deò, na ktorý je pacient
objednaný

(1. dávka),
(2. dávka),
(3. dávka),
(preoèkovanie),
(iné oèkovanie ako
povinné)

Dávka

int (1)

Druh oèkovacej látky

int (3)

Èíselník

ara oèkovacej látky

char (15)

V definovanej truktúre

Ved¾ajie úèinky

int (1)

0  nie, 1  áno

Pri zaoèkovaní

Kontraindikácie

int (1)

1  doèasné, 2  trvalé

Pri nezaoèkovaní

* int = èíslo (v zátvorke je uvedený poèet moných èíslic)
** char = písmeno (v zátvorke je uvedený poèet moných písmen)

Názov oèkovacej látky
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ZOZNAM
VZDELÁVACÍCH INTITÚCIÍ, KTORÝCH DIPLOM ALEBO VYSVEDÈENIE
PREUKAZUJE ODBORNÚ SPÔSOBILOS NA VYKONÁVANIE
EPIDEMIOLOGICKY ZÁVANÝCH ÈINNOSTÍ
1. lekárska fakulta,
2. farmaceutická fakulta,
3. fakulta verejného zdravotníctva, fakulta oetrovate¾stva a sociálnej práce,
4. prírodovedecká fakulta v odbore biológia a chémia,
5. veterinárna fakulta,
6. fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
7. stavebná fakulta v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby,
8. fakulta so zameraním na prácu v potravinárstve,
9. stredná zdravotnícka kola,
10. stredná hotelová kola,
11. stredná kola alebo odborné uèilite zamerané na prácu v potravinárstve a na prácu vo farmaceutickej výrobe,
12. stredná priemyselná kola stavebná v tudijnom odbore vodohospodárske stavby,
13. stredné odborné uèilite vodohospodárske,
14. stredná kola alebo odborné uèilite v odboroch starostlivosti o ¾udské telo,
15. vzdelávacie zariadenie uskutoèòujúce rekvalifikaèný akreditovaný kurz v odbore kuchár, èaník a v odboroch
starostlivosti o ¾udské telo, ktorému akreditáciu vydalo Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky,
16. stredná veterinárna kola.

