
ŠTATÚT 

REGIONÁLNEJ PROTIEPIDEMICKEJ KOMISIE 

PRE ÚZEMNÝ OBVOD OKRESOV SVIDNÍK A STROPKOV 

 
ZRIADENEJ PRI REGIONÁLNOM ÚRADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  

 SO SÍDLOM VO SVIDNÍKU 
 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

 

Štatút upravuje podrobnosti o činnosti a zložení Regionálnej protiepidemickej komisie  

zriadenej pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku (ďalej len 

„komisia“), ktorý vydáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku 

(ďalej len „RÚVZ“). 

 

Článok 2 

Pôsobnosť a úlohy komisie 

 

1. Komisia je multirezortný, koordinačný, konzultačný a odborný orgán RÚVZ   zriadený za 

účelom nariaďovania, koordinovania a kontrolovania opatrení pri  mimoriadnych 

udalostiach v súvislosti so vznikom epidémie, iných hromadne sa  vyskytujúcich 

prenosných ochorení rozsiahleho významu alebo pri nebezpečenstve ich vzniku. Na 

zabránenie vzniku alebo šírenia sa epidémie a na zabránenie vzniku iných hromadne sa 

vyskytujúcich prenosných ochorení rozsiahleho významu a na ich obmedzenie s cieľom 

znížiť zdravotnú a ekonomickú záťaž obyvateľstva a za účelom zachovania chodu 

hospodárstva a verejného života. 

2. Územná pôsobnosť regionálnej protiepidemickej komisie je určená spádovým územím  

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku .  

3. Komisia koordinuje činnosť všetkých zainteresovaných inštitúcií a zariadení, ktorí majú 

v komisii svojho zástupcu. 

4. Komisia pôsobí v súlade s postavením RÚVZ. Vo svojej činnosti na úseku verejného 

zdravotníctva sa riadi zákonmi a  inými všeobecne záväznými právnymi predpismi na 

úseku verejného zdravia. 

5. Komisia vychádza vo svojej činnosti z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, 

Európskej komisie a zo špecifických podmienok v Slovenskej republike.  

6. Činnosťou komisie nie je dotknutá pôsobnosť a zodpovednosť ostatných orgánov štátnej 

správy a samosprávy ustanovená osobitnými zákonmi. 

7.   Komisia: 

 a) Rozhoduje v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi    

          o nariadení príslušných protiepidemických opatrení s regionálnou pôsobnosťou. 

 b) Rozhoduje o zbere potrebných údajov k nariadeniu protiepidemických opatrení  

          v regióne. 

 c) Vyhodnocuje vývoj epidemiologickej situácie v regióne. 

 d) Informuje Národnú protiepidemickú komisiu v stanovených intervaloch.  

8.   V prípade vyhlásenia mimoriadnej udalosti sa komisia stáva súčasťou krízového štábu. 

 



Článok 3 

Zloženie komisie 

 

1. Členmi komisie sú zástupcovia orgánov štátnej správy a samosprávy na regionálnej úrovni.  

 

a) Predsedom komisie je v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 140/2008 Z. z. regionálny hygienik. 

b) Podpredsedom komisie je vedúci oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku . 

c) Členovia: 

 zástupcovia lôžkových zdravotníckych zariadení, 

 zástupca záchrannej služby, 

 zástupca Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, 

 zástupca policajného zboru, 

 zástupca hasičského záchranného zboru, 

 zástupcovia okresného úradu vo Svidníku a v Stropkove 

- odbor starostlivosti o ŽP 

- odbor krízového riadenia, 

 zástupca samosprávy a miestnej štátnej správy.  

 

2.  Členov komisie uvedených v článku 3 v bode 1 menuje a odvoláva regionálny hygienik na 

základe návrhov príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy. Členstvo v komisii sa 

končí aj ukončením pracovného či služobného pomeru. 

3.   Komisia môže k spolupráci prizvať zástupcov ďalších orgánov štátnej správy, samosprávy 

prípadne príslušných expertov či ďalšie osoby podľa špecifík regiónu. 

4.   V prípade vážnych dôvodov môže člen komisie delegovať na dobu určitú pre prácu v tejto 

komisii iného zamestnanca úradu, ktorý je jeho zástupcom. Zástupca sa preukazuje 

písomným splnomocnením. 

   

 

Článok 4 

Orgány komisie 

 

Orgánmi komisie sú: 

a) Predseda komisie,  

b) Rokovanie komisie. 

 

 

 

 



Článok 5 

Predseda komisie 

1. Predseda komisie :  
a) Riadi činnosť komisie a zodpovedá za jej činnosť hlavnému hygienikovi ÚVZ SR. 

Predsedu komisie počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda alebo 

predsedom poverený člen komisie. 

b) Zvoláva rokovanie komisie. 

c) V prípade nebezpečenstva z  omeškania príjme opatrenia, ktoré sú obvykle 

zaisťované komisiou.  Tieto opatrenia sú dodatočne schválené  na najbližšom 

zasadnutí komisie. 

d) Podpisuje uznesenia, ktorými sú prijímané závery komisie. 

e) Uznesenia sú zasielané predsedovi Národnej protiepidemickej komisie. 

f) Menuje a odvoláva členov Komisie. 

g) Rozhoduje o tom, či budú na jednanie prizvaní experti či ďalší predstavitelia 

orgánov štátnej správy a samosprávy  prípadne ďalšie osoby podľa špecifík 

regiónu.  

 

2. Po dobu neprítomnosti predsedu komisie zastupuje a prácu komisie riadi podpredseda. 

 

 

Článok 6 

Práva a povinnosti členov komisie 

Člen komisie : 

a) Oboznamuje sa s informáciami súvisiacimi s mimoriadnou udalosťou 

a s materiálmi, ktoré bude komisia prerokovávať a vyjadrovať sa k nim. 

b) Plní úlohy prijaté komisiou. 

c) Predkladá na rokovanie materiály. 

d) Kontroluje plnenie úloh prijatých komisiou a informuje o priebehu plnenia úloh 

prijatých komisiou. 

e) Po skončení mimoriadnej udalosti vyhodnotí činnosť organizačnej zložky alebo 

orgánu, ktorý v komisii zastupuje, pripraví návrh na preventívne opatrenia 

a predloží ich predsedovi. 

 

 

Článok 7 

Rokovanie komisie 

Rokovanie komisie upravuje rokovací poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto 

štatútu. 

 

Článok 8 

Zabezpečenie činnosti komisie 

 

1.  Náklady na činnosť komisie sú hradené z rozpočtu Regionálneho úradu verejného      

zdravotníctva so sídlom vo Svidníku. 

2.  Členstvo v komisii je čestné a členovia komisie nemajú nárok na odmenu 



Článok 9 

Účinnosť 

 

 

1.  Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje regionálny hygienik formou písomných 

dodatkov. 

2. Tento štatút je prístupný na internetových stránkach Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom vo Svidníku . 

3.  Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia regionálnym hygienikom. 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Svidníku, dňa 3.6.2019      

Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA 

 regionálna hygienička 
 


