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Vec 

Povolenie návštev pacientov s ochorením COVID-19 

Vážená pani Lenka Straková,  

Vážená pani Lucia Ďurajková, 

 

v nadväznosti na Váš list, ktorý ste elektronicky zaslali na Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo zdravotníctva SR“) si Vám dovoľujeme zaslať 

nasledujúce stanovisko.  

V prvom rade dovoľte vyjadriť hlbokú sústrasť nad stratou najbližších rodinných príbuzných, 

ktorí, žiaľ, prehrali boj s ochorením COVID-19. Uvedomujeme si, že momentálne neexistujú slová, 

ktoré by dokázali zmierniť bolesť. Pandémia COVID-19 priniesla do našich nemocníc až príliš veľké 

množstvo utrpenia a smútku nad stratou blízkych, ktorí napriek takmer nadľudskej snahe našich 

zdravotníkov, nedokázali v ich životnom boji zvíťaziť. 

 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 30. 1. 2020 výskyt ochorenia COVID-19 

za ohrozenie verejného zdravia a 11. 3. 2020 za pandémiu, ktorá zasiahla nás všetkých, nielen našu 

prácu ale aj súkromné životy.  

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. 

c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci nariadenia opatrenia na 

predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 a možným ohrozením verejného 

zdravia vydal dňa 30.10.2020 Vyhlášku č.14/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození 

verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov služieb, 

podľa ktorej v §1 ods. 1 sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú 

starostlivosť povinní zabezpečiť zákaz návštev a jeho dodržiavanie na všetkých lôžkových 

oddeleniach s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a 

umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného 

dodržiavania portiepidemických opatrení.  

 



 
 

 

 

 

Rozumieme dôležitosti prítomnosti blízkej osoby pri hospitalizovanej osobe, avšak v situácii 

pandémie COVID-19 spôsobenej vírusom SARS-CoV-2 bolo a je dôležité riadiť sa pokynmi 

zdravotníckych pracovníkov a nariadeniami hlavného hygienika v každom jednom zdravotníckom 

zariadení, z dôvodu zachovania zdravia osôb, ktorým sa zdravotná starostlivosť poskytuje ale aj 

zdravotníckych pracovníkov.  

Veľmi pekne ďakujeme za zaslanie Vášho návrhu, avšak ešte stále žijeme v období 

globálneho ohrozenia, preto je nevyhnutné podnikať racionálne a efektívne kroky, ktoré čo najviac 

ochránia zdravie populácie a zároveň nezamedzia žiadúcu pomoc. Ministerstvo zdravotníctva SR 

navrhlo v prípade zomierajúceho pacienta povolenie návštevy jednej osoby a to na časovo vyhradený 

priestor. V súvislosti so zlepšujúcou epidemiologickou situáciou sa Vašim návrhom budeme aktívne 

zaoberať.  

 
 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

doc. MUDr. Jozef Kalužay, PhD. 
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