
Skúsenosti z vyhlásenej mimoriadnej situácie v SR   

získané Zväzom civilnej ochrany* z okresov a obcí v SR  
 

Poskytujeme aktuálne príklady prijatých úloh a opatrení z územia SR ohrozeného pandémiou  
koronavírusu.  
Obce a okresné úrady ako orgány krízového riadenia počas mimoriadnej situácie v SR prijali  
a prijímajú potrebné opatrenia.  Sú prijímané  podľa konkrétnych podmienok obcí a miest.  
 

I. Blok opatrení  na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného  ochorenia 
 

 Zasadnutia krízových štábov a prizvaných odborníkov, hodnotenia situácie a prijímanie 
opatrení, kontrola predchádzajúcich úloh  

 Zabezpečovanie a využívanie systému rýchleho a operatívneho varovania  
 Obce  a okresy zabezpečujú  pravidelnú informovanosť, obyvateľstva v oblasti ochrany 

verejného zdravia a berú do úvahy pripomienky obyvateľstva  
 Zabezpečujú hlásenie udalostí a prípadov vyznačujúcich sa potenciálom  stať sa hrozbou pre 

zdravie  verejnosti systémom rýchleho informovania a výstrah  
 Praktizuje sa informovanie verejnosti o prostriedkoch a spôsobe ochrany pred nebezpečnou 

nákazou o jej biologických faktoroch  a ich možných vplyvoch na zdravie  
 Obce a okresy posilňujú svoj monitorovací informačný a komunikačný systém doplnkovými  

prostriedkami: informačné letáky v úradných tabuliach, webová stránka obce a okresu, 
diferencované vysielanie programov pre jednotlivé vekové kategórie a sociálne skupiny 
obyvateľstva , programy pre deti a mládež v obecnej televízii, oznamy v obecnom rozhlase, 
mobilnými prostriedkami   

 Zabezpečenie hlásenia tohto  prenosného ochorenia  z hľadiska  podozrenia na závažné a 
rýchlo sa šíriace prenosné ochorenie 

 Kontrola opatrení  v obci a meste, zameraných na predchádzanie ochoreniam nariadených  
úradom verejného zdravotníctva a regionálnymi úradmi  verejného zdravotníctva  

 

 

II. Blok opatrení  na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného  ochorenia 
    Obce a okresy (opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich  
    obmedzenie) 

 

 zákaz činnosti alebo prevádzky 
 Identifikujú a reagujú na nové a hroziace prenosné ochorenie  a iné hrozby pre verejné 

zdravie, s týmto stavom súvisiace, vyhľadávanie ohrozených osôb a navrhovanie pre 
rodinných príslušníkov dať do izolácie alebo karantény osoby, ktoré pricestovali 
z ohrozených oblastí alebo zo zahraničia, alebo opatrenia pre zdravotnú službu podľa stupňa 
ochorenia 

 Vydávanie príkazov na hygienickú očistu, osôb, budov a hygienických zariadení , 
dekontamináciu, dezinfekciu prostriedkov v domácnostiach a verejných zariadeniach, 
obchody, pošty, zástaviek  MHD   

 Vydávanie príkazov na: „Zákaz výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, predaja a iného 
nakladania s vecami a zvieratami, ktorými sa môžu šíriť ochorenia u ľudí, prípadne príkaz na 
ich neškodné odstránenie“  

 Zákaz alebo obmedzenie styku niektorých osôb s ostatným obyvateľstvom (starších osôb, 
detí a mládeže, bezdomovcom ) pri zistení závažných zdravotných dôvodov 

 Posúdenie návrhov s orgánmi zdravotníctva na izoláciu v domácom prostredí alebo  
v zdravotníckom zariadení, prípadne inom určenom zariadení, navrhovanie zvýšeného  
zdravotného  dozoru, lekárskeho  dohľadu, karanténnych  opatrení 



 Navrhovanie zákazu alebo obmedzenia výkonu povolania u osôb chorých na prenosné 
ochorenie alebo podozrivých z takého ochorenia, 

 zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná, 
 zákaz alebo obmedzenie prevádzky v budovách a zariadeniach, ktoré môžu ohroziť verejné 

zdravie 
 

 

III. Blok opatrení  na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného  ochorenia 
Vydávanie nariadení obce na  

 
 Zákaz a obmedzenie hromadných podujatí 
 zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezpečnej pitnej vody 
 Zákaz alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb 
 Zákaz používania vody, potravín, pokrmov, predmetov podozrivých z kontaminácie a krmív  

a regulácia spotreby, určitých druhov potravín a vody 
 Navrhujú podľa konkrétnej situácie obci pri zistení pre nadmerného vykupovania  liečiv   

a zneužívania v osobný prospech, pre orgány zdravotníctva reguláciu spotreby, určitých 
druhov liečiv a prostriedkov 

 Vo väčších obciach príkazy na varovné označenie územia a objektov s karanténou a objektov  
s osobami  bývajúcimi v izolácii pre karanténu alebo možné ochorenie  

 Príkaz po konzultácii s jednotlivými rezortmi  štátnej správy, na vyčlenenie objektov 
v obciach, mestách  a okresoch vhodných pre dobrovoľnú karanténu a zabezpečenie izolácie 
osôb podozrivých  z ochorenia  alebo pricestovania z ohrozených oblastí – počas maximálnej 
inkubačnej doby 

 Príkaz na uskutočňovanie pohrebov s minimálnym počtov prítomných, t. j. len najbližších 
príbuzných, pri maximálne skrátenom cirkevnom alebo občianskom obrade s vylúčením 
kontaktného kondolovania a pri dodržaní prísnych hygienických opatrení  

 
 

IV. Blok opatrení na zabezpečenie nevyhnutných služieb a dodávok obyvateľstvu 
Materiálno-technické zabezpečenie  a jeho poskytovanie v obciach a mestách  
 

 Bezplatná dobrovoľnícka služba pre seniorov a matky s deťmi do domu a osoby v karanténe  
– donáška nákupov s potravinami, liekov, hygienických, dezinfekčných  a zdravotných 
potrieb, novín, časopisov a  iných prostriedkov    

 Výroba improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany, rúška, rukavice, 
 Zber a odvoz odpadu pre seniorov a osoby v karanténe ,  na určené miesta obcou  
 Odnos dokumentácie a listov na poštu a doručovateľom v obci  
 Zabezpečovanie komunálnych služieb pre starších občanov 
 Zabezpečovanie individuálnych služieb holičstva a kaderníctva pri dodržaní karantény   
 Zabezpečovanie krmiva pre domáce zvieratá 
 Zabezpečovanie  služieb pre zásobovanie vodou a plynom (propán-butanové fľaše)  
 Odstraňovanie porúch dodávok elektrickej energie, plynu a vody, opráv plynových kotlov 

kanalizácie a odpadu, satelitného signálu televízie, pomoc pri opravách mobilných telefónov   

Poznámka: Nie sú uvedené konkrétne obce, mestá a okresy, lebo je ich veľa a niektoré sa 
opakujú.  

*Zväz civilnej ochrany – Východ = občianske združenie, vznik: 11. 6. 2018 

 IČO: 51777509, MT: 0902 440 682 


