
 

 

Vážený pán hlavný hygienik SR, Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.  

Úrad verejného zdravotníctva SR 

 Trnavská cesta 52 

 826 45 Bratislava                                                                                                  V Bratislave 19. 01. 2020  

 

Vec: Žiadosť o udelenie výnimiek zo skríningového testovania rizikovým skupinám pacientov v súlade 

s uzneseniami Vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021  

 

Vážený pán Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.,  

 

v prvom rade chceme poďakovať za Vaše nasadenie, prijímanie opatrení, ktoré smerujú k eliminácii 

pandémie v rámci ohrozených skupín nákazou COVID-19.   

Na základe uznesení Vlády SR č . 30 zo 17. januára 2021 v časti B, bod 19. je uvedené, že od 3. februára 

2021 do 7. februára 2021 môžu cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci 

okresu a cestu späť vykonávať iba osoby s negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového 

testu, po prekonaní ochorenia COVID-19 s dokladom o jeho prekonaní nie starším ako tri mesiace, 

alebo osoby mladšie ako 15 rokov, staršie ako 65 rokov, alebo osoby zaočkované proti ochoreniu 

COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo zdravotne ťažko 

postihnutá osoba, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka. Aj ďalšie uznesenia v prípade nesplnenia 

uvedených kritérií obmedzujú osoby pri sprevádzaní dieťaťa do predškolských a žiaka do školských 

zariadení. Nemôžu ísť do čistiarne odevov, doplniť si pohonné hmoty a noviny – do tlačovín, do očnej 

optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane 

výdajného miesta zásielkovní), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta 

pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej 

techniky.  

V pôsobnosti Hlavného hygienika SR v súlade s uznesením E.4. je určiť osoby, na ktoré sa zo 
zdravotných dôvodov nebude vzťahovať podmienka negatívneho výsledku RT-PCR testu alebo 
antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19. Preto Vás 
žiadame o udelenie výnimiek pre pacientov - s onkologickými ochoreniami, imunodeficientných, 
s ochoreniami pľúc, s poruchami látkovej výmeny, po poúrazových stavoch, po biologickej liečbe, s 
psychiatrickými diagnózami, tehotným ženám. Upozorňujeme na to, že obmedzenie pohybu napr. 
v prírode a pri zabezpečovaní každodenných potrieb,  môže viesť k psychickému diskomfortu a 
destabilizácii zdravotného stavu uvedených skupín pacientov. Psychosociálna podpora rizikových 
skupín pacientov, nie len nad 65 rokov, by mala byť zameraná v konkrétnych situáciách na reakciu 
jednotlivca alebo skupiny na psychologické, sociálne, duchovné a fyzické potreby zasiahnutých osôb v 
kríze a tým, že im pomôže prijať situáciu a vyrovnať sa s ňou prostredníctvom včasných podporných a 
adaptačných procesov, ktoré rešpektujú miestne zvyky v oblasti duševného zdravia alebo 
psychosociálneho sprevádzania, umožňujú zasiahnutej populácii lepšie zvládnuť zložitú alebo krízovú 
situáciu. Rovnako chceme zdôrazniť, že ide o pacientov, ktorí si plne uvedomujú zvýšené riziko nákazy 
a snažia sa dodržiavať zásady ROR, vyhýbať sa miestam, kde je zvýšená koncentrácia ľudí.  



 
 
 
Upozorňujeme taktiež na to, že v úvode testovania server na online objednávanie nezvládol nápor ľudí, 
ktorí sa chceli zaregistrovať a termíny do konca januára sú plne obsadené. Komu sa termín neujde, má 
sa na testovanie dostaviť takpovediac na slepo a počkať si, kým nepríde po všetkých objednaných na 
rad. Považujeme za vysoko rizikové, aby sa celoplošného skríningového testovania zúčastnili ohrozené 
skupiny pacientov a odstáli si niekoľkohodinové rady v mrazivom počasí. Preto veríme, že našej 
požiadavke vyhoviete a udelíte výnimky rizikovým a najviac ohrozeným skupinám pacientov tak, aby 
boli rešpektované ich základné práva a uspokojené bio-psycho-sociálne potreby.  
 
 
 
 
 S úctou  
 
 

 
 
 
 
 

PhDr. Mária Lévyová  
prezidentka AOPP 

 
 
 


