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1. Charakteristika ochorenia 

 

Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, 

ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a 

MERSCoV, 

ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, 
dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38 °C, zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže 

skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní. Koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša z 

človeka 

na človeka. 

Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte ochorení COVID-19 je uvedená na webovej 

stránke https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases. 

 

2. Definícia prípadu 

 

                                                          Suspektný prípad  
(osoba podozrivá z ochorenia) vyžadujúci si laboratórnu diagnostiku (nehlási sa na 
európskej úrovni) je: 
      Pacient s akútnou infekciou dýchacích ciest (náhly nástup aspoň jedného z nasledujúcich 

symptómov: kašeľ, telesná teplota nad 38 °C, dýchavičnosť) a bez inej etiológie, ktorá by 

plne vysvetľovala klinický obraz a s anamnézou cestovania alebo pobytu v krajine / oblasti s 

lokálnym prenosom alebo prenosom v komunite* počas 14 dní pred objavením sa symptómov 

alebo pacient s akútnym respiračným ochorením, ktorý bol v posledných 14 dňoch pred 
objavením sa symptómov v úzkom kontakte s potvrdeným alebo pravdepodobným prípadom 
COVID-19 

alebo pacient so závažnou akútnou respiračnou infekciou (horúčka a aspoň jeden príznak 

respiračného ochorenia (napr. kašeľ, horúčka, dýchavičnosť) a vyžadujúci hospitalizáciu 

(SARI) a bez ďalšej etiológie, ktorá by plne vysvetľovala klinický obraz 

* podľa klasifikácie WHO denné aktualizované hlásenia o výskyte ochorenia (COVID-2019) 

na https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 

alebo pacient, ktorý je v domácej izolácii, u ktorého pretrváva telesná teplota nad 38 °C štyri 
a viac dni a nemá cestovateľskú anamnézu ani nebol v úzkom kontakte s potvrdeným alebo 

pravdepodobným prípadom COVID-19 

alebo pacient, ktorý je v domácej izolácii a má príznaky respiračného ochorenia a vek nad 65 

rokov. 

                                                     Pravdepodobný prípad 

 

Podozrenie na prípad, u ktorého je testovanie na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 

nejednoznačné (podľa výsledkov testov oznámených laboratóriom), alebo u ktorého bolo 

testovanie na pan-koronavírusové ochorenia pozitívne. 
 

Potvrdený prípad 

 

Osoba s laboratórnym potvrdením vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19, bez ohľadu na 

klinické príznaky a symptómy. 
 

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases


3. Definícia osôb v kontakte (osôb podozrivých z nákazy) 
 

Za osobu v kontakte sa považuje osoba bez symptómov ochorenia, ktorá bola alebo mohla 
byť v kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19. Miera 

rizika infekcie závisí od úrovne expozície. 
 Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície): 
Za osobu v úzkom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia 

COVID-19 sa považuje: 
 

- Osoba žijúca v rovnakej domácnosti ako prípad s ochorením COVID-19. 

- Osoba, ktorá bola v priamom fyzickom kontakte s prípadom ochorenia COVID-19 (napr. 

podaním rúk). 

- Osoba, ktorá má nechránený priamy kontakt s infekčnými sekrétmi osoby s ochorením 

COVID-19 (napr. kašlaním, dotykom použitých papierových vreckoviek). 

- Osoba, ktorá mala úzky kontakt s prípadom COVID-19 do 2 metrov a dlhší ako 15 minút. 
- Osoba, ktorá bola v uzavretom priestore (napr. učebňa, zasadacia miestnosť, čakáreň atď.) s 

prípadom COVID-19 najmenej 15 minút a vo vzdialenosti menšej ako 2 metre. 

- Zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca priamu starostlivosť o prípad COVID- 

19 alebo laboratórni pracovníci, ktorí manipulujú so vzorkami prípadu COVID-19 bez 

odporúčaných OOPP alebo s možným porušením OOPP. 

- Osoba v lietadle sediaca v rámci dvoch sedadiel (v ľubovoľnom smere) od prípadu 

COVID-19, spolucestujúci alebo osoby poskytujúce starostlivosť a členovia posádky 

slúžiaci v časti lietadla, v ktorej sedel prípad (ak je závažnosť príznakov alebo pohyb 

prípadu naznačuje rozsiahlejšiu expozíciu, cestujúci sediaci v celej časti alebo všetci 
cestujúci v lietadle sa môžu považovať za osoby v úzkom kontakte). 

 Osoba v bežnom kontakte (nízke riziko expozície): 
Za osobu v bežnom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia 

COVID-19 sa považuje: 
- osoba, ktorá bola v uzavretom priestore s prípadom COVID-19 menej ako 15 minút alebo 

bola vzdialená viac ako 2 metre, 
- osoba, ktorá bola v priamom kontakte (tvárou v tvár) s prípadom COVID-19 menej ako 15 

minút a bola vzdialená menej ako 2 metre, 

- osoba, ktorá cestovala spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek spôsobom prepravy. 

4. Protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s ochorením COVID-19 

 

Protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s ochorením COVID-19 sú založené na 

najnovších dostupných znalostiach: 

- inkubačný čas ochorenia COVID-19 je 2-14 dní, 
- medián inkubačného času je 5-6 dní, 
- za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi, 
- predpokladá sa, že osoba je infekčná ešte pred nástupom prvých príznakov, 

- predpokladá sa, že prenos sa uskutočňuje najmä vzdušnou cestou, 

- fekálno-orálny prenos nie je vylúčený, 

- na základe dostupných informácií sa predpokladá nozokomiálne šírenie ochorenia COVID- 

19 v zdravotníckych zariadeniach, kde je potrebné dodržiavať ďalšie protiepidemické 

opatrenia pre zdravotníckych pracovníkov. 
 Protiepidemické opatrenia vykonávané u osôb v úzkom kontakte: 
- dĺžka trvania protiepidemických karanténnych opatrení (lekársky dohľad, zvýšený 

zdravotný dozor, karanténa) je 14 dní od ostatného kontaktu s ochorením COVID-19 



a nariaďuje ich príslušný RÚVZ, 

- nariadenie denné sledovania príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (náhly nástup 

aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka), 
- zákaz sociálnych kontaktov (napr. návšteva kina, spoločenských a hromadných podujatí), 
- zákaz cestovania, 
- izolácia v domácom alebo nemocničnom prostredí podľa individuálneho posúdenia typu 

domácnosti (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe, prítomnosť osôb s rizikovými 
faktormi pre akviráciu infekcie), schopnosť dodržiavať režimové opatrenia a pod., 

- obmedzenie pracovnej činnosti, návštevy školy, 

- v prípade objavenia sa príznakov okamžité telefonické hlásenie ošetrujúcemu lekárovi 
a územne príslušnému regionálnemu hygienikovi, následne sa postupuje podľa bodu 4.1. 
Nariadenie protiepidemických karanténnych opatrení je možné vykonať podľa 

epidemiologickej situácie: 
- zápisnicou o epidemiologickom vyšetrovaní. Tento dokument je určený pre osoby, 
ktoré prišli do kontaktu (v zdravotníckom zaradení, v inom spoločnom priestore) 

s osobou podozrivou z ochorenia COVID-19. Táto zápisnica z dôvodu rýchleho 

a efektívneho zvládnutia epidemiologickej situácie nahrádza rozhodnutie RÚVZ podľa 

§ 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o nariadení izolácie v domácom prostredí 
alebo zdravotníckom zariadení. Zamestnanec odboru/oddelenia epidemiológie RÚVZ 

vystaví zápisnicu o epidemiologickom vyšetrovaní a odošle túto zápisnicu príslušnému 

všeobecnému lekárovi, ktorý vystaví pre sociálnu poisťovňu doklad o dočasnej 

práceneschopnosti z dôvodu karantény osoby v úzkom kontakte. Všeobecný lekár si 
jedno vyhotovenie zápisnice uschová pre prípad kontroly sociálnou poisťovňou, 

- rozhodnutím podľa § 12 zákona č. 355/2007 Z. z. o nariadení karanténnych opatrení 
účastníkovi konania. Ak je účastník konania cudzinec a neovláda slovenský jazyk, RÚVZ 

mu vydá rozhodnutie aj v anglickom jazyku. Takéto rozhodnutie má pre účastníka konania 

informatívny charakter, t. j. regionálny hygienik ho nepodpisuje a nepečiatkuje pečiatkou so 

štátnym znakom. Takéto rozhodnutie je potrebné spolu s rozhodnutím v štátnom jazyku 

odovzdať účastníkovi konania. 

 Protiepidemické opatrenia vykonávané u osôb v bežnom kontakte: 
- pri bežnom kontakte sa osoba sama sleduje 14 dní od ostatného kontaktu s prípadom 

ochorenia COVID-19, 

- osoba sama sleduje vznik klinických príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (náhly 

nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka), 
- v prípade objavenia sa príznakov okamžite telefonicky kontaktuje ošetrujúceho lekára, ktorý 

následne postupuje podľa pokynov. 

 

Zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré prevádzkujú oddelenia 
s odborným zameraním infektológia, pediatrická infektológia, JIS infekčná 

odborné zameranie infektológia 

Názov zariadenia 

Univerzitná nemocnica Bratislava - všeobecná nemocnica akad. L. Dérera 

Fakultná nemocnica Trnava, všeobecná nemocnica 

Fakultná nemocnica Trenčín, všeobecná nemocnica 

Fakultná nemocnica Nitra, všeobecná nemocnica 

Univerzitná nemocnica Martin - všeobecná nemocnica 

Ústredná nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica, všeobecná nemocnica, 
Ružomberok, ul. Gen. Miloša Vesela 

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosvelta Banská Bystrica, všeobecná nemocnica 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n. o., všeobecná nemocnica 



Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, všeobecná nemocnica 

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, všeobecná nemocnica 

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., všeobecná nemocnica 

Odborné zameranie pediatrická infektológia 

Názov zariadenia 

Univerzitná nemocnica Bratislava - všeobecná nemocnica akad. L. Dérera 

Detská fakultná nemocnica Košice, všeobecná nemocnica 

Odborné zameranie JIS infekčné 

Názov zariadenia 

Fakultná nemocnica Nitra, všeobecná nemocnica 

Univerzitná nemocnica Martin - všeobecná nemocnica 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n. o., všeobecná nemocnica 

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, všeobecná nemocnica 
 

Aktuálne informácie ochorenia COVID – 19 nájdete na stránke : 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 

https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

