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Rozhodnutie MZ SR o povolení 

prevádzkovať ZZ v ZVJS 

Rozhodnutie MZ SR č. S03782-2017-OP                    

zo dňa 22.12.2017 o povolení Nemocnice 

pre obvinených a odsúdených a Ústavu              

na výkon trestu odňatia slobody Trenčín 

prevádzkovať zdravotnícke zariadenia                    

s miestom prevádzkovania vo väzenských 

zariadení ZVJS.  



Povinnosť hlásenia prenosných ochorení  

zdravotníckymi zariadeniami v ZVJS vyplývajúca 

z legislatívnych požiadaviek I. 

• V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoja 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) prenosné 
ochorenie je choroba vyvolaná biologickým faktorom, ktorý je 
schopný vyvolať individuálnu alebo hromadnú infekciu, ochorenie 
alebo otravu u ľudí.  

 

• Povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych 
pracovníkov v súvislosti s prenosnými ochoreniami                                          
a s predchádzaním ich vzniku a šíreniu sú upravené v zmysle § 52 
ods. 5  písm. a)  zákona č. 355/2007 Z. z. Poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti a  zdravotníckych pracovníkov v  súvislosti                                 
s  prenosnými ochoreniami  a s predchádzaním ich vzniku a šíreniu 
sú  povinní hlásiť ÚVZ alebo RÚVZ výskyt prenosného ochorenia, 
podozrenie na prenosné ochorenie a nosičstvo choroboplodných 
mikroorganizmov podľa zoznamu uvedeného v prílohe č. 5 a v 
rozsahu, ktorý je uvedený v prílohách č. 6 až 8. Uvedená povinnosť 
platí aj pre zdravotnícke zariadenia v ZVJS. 



Povinnosť hlásenia prenosných ochorení  

zdravotníckymi zariadeniami v ZVJS vyplývajúca 

z legislatívnych požiadaviek II. 

• Zoznam povinne hlásených prenosných ochorení, podozrení na 
ochorenia a nosičstiev choroboplodných mikroorganizmov sa 
nachádza v prílohe č. 5 zákona č. 355/2007 Z. z.. Zároveň je v prílohe 
č. 6 a 8 zákona č. 355/2007 Z. z. uvedený vzor tlačiva pre  
„Individuálne hlásenie prenosnej choroby ošetrujúcimi lekármi“                     
a pre „Hromadné hlásenie akútnych respiračných ochorení“.  

 

• Okrem toho, zdravotnícke zariadenia v zbore s cieľom plniť 
opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam                             
v súlade § 52 ods. 5 písm. a)   zákona č. 355/2007 Z. z. sú povinné  
hlásiť výskyt prenosného ochorenia, podozrenie na prenosné 
ochorenie a nosičstvo choroboplodných mikroorganizmov aj na GR 
ZVJS v zmysle interného predpisu ZIPS GR  č. 17/2014  Povinné 
hlásenie prenosných ochorení, podozrení na prenosné ochorenia a 
nosičstiev choroboplodných mikroorganizmov v podmienkach 
Zboru väzenskej a justičnej stráže – pokyn. Tieto hlásenia sú  
evidované na odbore zdravotnej starostlivosti  GR ZVJS.  

 



Prenosné bakteriálne ochorenia vyskytujúce sa 

u obvinených a odsúdených v rokoch 2015 až  

2017 hlásené odboru zdravotnej starostlivosti  
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Prenosné vírusové ochorenia vyskytujúce sa 

u obvinených a odsúdených v rokoch 2015 až  

2017 hlásené odboru zdravotnej starostlivosti  



Prenosné parazitárne ochorenia vyskytujúce sa 

u obvinených a odsúdených v rokoch 2015 až  

2017 hlásené odboru zdravotnej starostlivosti  
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Pedikulóza (zavšivenie zapríčenené Pediculus humanus capitis)

V roku 2015 bol zaznamenaný a hlásený výskyt aj jedného prípadu 

mykotického ochorenia, aspergilómu,  vyvolaného vláknitými hubami 

rodu Aspergillus. Je to „mykotická guľa“ obsahujúca hýfové prvky 

v preexistujúcej dutine, erózia do okolitých ciev môže viesť k život 

ohrozujúcej hemoptýze. 



Prenosné bakteriálne ochorenia vyskytujúce sa 

u príslušníkov zboru v rokoch 2015 až  2017 hlásené 

odboru zdravotnej starostlivosti   



Prenosné vírusové ochorenia vyskytujúce sa 

u príslušníkov zboru v rokoch 2015 až  2017 

hlásené odboru zdravotnej starostlivosti 
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Hromadné hlásené akútnych respiračných 

ochorení v rokoch 2015 až 2017 



Komplikácie hromadné hlásených ARO                                                       

v rokoch 2015 až 2017  



Vývoj ARO počas kalendárnych týždňov  

v rokoch 2015 až 2017 
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Osýpky a opatrenia v ZVJS 2018  I. 
• 1 prípad  osýpok hlásený 21.6.2018 na OZS GR ZVJS, muž, 26 r., ÚVV 

a ÚVTOS Košice. 

• RÚVZ v Košiciach  - nariadené protiepidemické opatrenia (izolácia, 

sledovanie zdravotného stavu, očkovanie) a zdravotný dohľad 

v čase od 21. 06. 2018 do 12. 07. 2018 u osôb, ktoré boli v kontakte 

s chorým (ďalej len „kontakty“) a sú podozrivé z možnosti 

vzniku nákazy (napr. boli v eskorte s odsúdeným, u ktorého                        

sa neskôr objavilo ochorenie, vykonávali s ním úkony pri nástupe 

o výkonu trestu a pod.).  

• Kontakty, ktoré boli bez známok prejavov infekcie -

následne  preočkované vakcínou Priorix (19 odsúdených,                           

44 príslušníkov zboru a zamestnancov  zboru).  

• Na základe vydaných protiepidemických pokynov v zbore - doteraz 

zaočkovaných  187 príslušníkov zboru a zamestnancov zboru.  



Osýpky a opatrenia v ZVJS 2018 II. 
Z dôvodu aktuálne sa šíriaceho prenosného ochorenia – osýpok, 

predovšetkým v regióne východného Slovenska (Košický kraj – okres 

Sobrance, okres Michalovce) a vzhľadom k tomu, že osoby 

predvedené do výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody 

a nastupujúce do výkonu trestu odňatia slobody do ústavu a ich 

blízke osoby môžu pochádzať z týchto oblastí – ohnísk nákazy, 

určujem na zabránenie vzniku a šírenia osýpok v ZVJS nasledujúce 

opatrenia: 

-návštevy obvinených a odsúdených s osobami s trvalým, alebo 

prechodným pobytom v okresoch Sobrance a Michalovce realizovať 

s účinnosťou od 28. 07. 2018 len po predložení lekárskeho potvrdenia 

o zaočkovaní proti osýpkam, vydaného ošetrujúcim lekárom, 

-zabezpečiť  priloženie „POUČENIA“ k  „Pozvánke k  návšteve 

obvineného/odsúdeného“, zasielaného  osobe, ktorá má trvalé 

bydlisko alebo prechodné bydlisko v ohnisku nákazy osýpok (Košický 

kraj – okres Sobrance, okres Michalovce). V prípade, že bola pozvánka 

k návšteve odoslaná pred doručením pokynu, zabezpečiť doposlanie 

poučenia vymedzeným osobám, 



Osýpky a opatrenia v ZVJS 2018  III. 
-  v prípade nepredloženia lekárskeho potvrdenia o zaočkovaní proti 

osýpkam povolenej osobe sa návšteva nezrealizuje; návšteva 

sa uskutoční len po predložení tohto dokladu. V prípade nevykonania 

návštevy z uvedeného dôvodu zabezpečiť nevyhnutné úkony                               

a administráciu a zároveň poučiť osobu, ktorá si uplatnila právo ako aj 

navštevujúcu osobu o možnosti vykonať návštevu v náhradnom termíne 

pri splnení určenej podmienky vstupu do ústavu, 

- preveriť zaočkovanie proti osýpkam dvomi vakcínami príslušníkov 

zboru zaradených na výkon štátnej služby na vchode (osôb, ktorí 

prichádzajú ako prví do kontaktu s potencionálne infikovanými osobami) 

do ÚVV, ÚVTOS, ÚVTOS  pre mladistvých, nemocnice pre obvinených                       

a   odsúdených (ďalej  len „príslušník  zboru na vchode“); príslušník 

zboru vykonávajúci službu na hlavnom vchode musí mať preukázateľný 

záznam v zdravotnej dokumentácii o prekonaní ochorenia alebo 

o očkovaní proti osýpkam dvoma dávkami, 

- v prípade, že nie je možné získať preukázateľný dôkaz o očkovaní proti 

osýpkam príslušníka zboru na hlavnom vchode, je potrebné vykonať 

očkovanie proti osýpkam. 

- Zrušenie opatrení určené na zabránenie vzniku a šírenia osýpok v ZVJS 

uvedené v pokynoch - dňa 09.10.2018. 
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