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Cieľ Pandemického plánu pre prípad pandémie v obci Trnovec nad Váhom. 

Cieľom Pandemického plánu pre prípad pandémie v obci Trnovec nad Váhom (ďalej len 

„pandemický plán“) je zabezpečenie pripravenosti na pandémiu akútnych respiračných 

ochorení (ďalej len „pandémia“), eliminácia záťaže obyvateľstva, chodu verejného života, 

stanovenie úloh orgánov samosprávy a krízového štábu, ktoré riadia, zabezpečujú a plnia 

činnosti v spojitosti so zabezpečovaním ochrany verejného zdravia) v príprave na pandémiu a 

v čase vyhlásenej pandémie. 

Pandemický plán je schválený Krízovým štábom Obce Trnovec nad Váhom.  
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1. ORGANIZÁCIA PRÍPRAVY OBCE TRNOVEC NAD VÁHOM NA PANDÉMIU 

Do organizácie príprav na pandémiu sa na území obce Trnovec nad Váhom zapoja: 

1. Krízový štáb obce Trnovec nad Váhom 

2. Samospráva obce Trnovec nad Váhom 

 

1.1 ÚLOHY KRÍZOVÉHO ŠTÁBU OBCE A SANOSPRÁVY OBCE TRNOVEC NAD VÁHOM 

V PRÍPRAVE NA PANDÉMIU - MEDZIPANDEMICKÉ OBDOBIE  

Krízový štáb obce Trnovec nad Váhom zasadá najmenej 1x ročne k prerokovaniu aktuálnej 

epidemiologickej situácie na území SR, v Nitrianskom kraji, v okrese Šaľa a na území obce. Krízový 

štáb dáva odporúčania na prijatie opatrení  na dosiahnutie pripravenosti na riešenie možnej 

pandémie so zameraním najmä na dostatok osobných ochranných pracovných pomôcok (ďalej len 

„OOPP“), pripravenosť zdravotníckych pracovníkov, lekárne, zabezpečenie zásobovania predajne 

COOP Jednota na možnú pandémiu, funkčnosť vzájomnej komunikácie v čase pandémie, 

pripravenosť orgánov krízového riadenia na činnosť v čase pandémie.  

Krízový štáb v spolupráci so samosprávou obce rozhoduje pri nedostatku OOPP a dezinfekčných 

prostriedkov o prioritách rozdeľovania pre jednotlivé zložky, organizuje dobrovoľníkov (DHZ Trnovec 

nad Váhom, obecná polícia) a usmerňuje ich činnosť. Nariaďuje opatrenia počas výnimočného stavu, 

núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“) pri ohrození verejného 

zdravia nariaďuje ďalšie opatrenia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti v 

nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas. 

Ďalej Krízový štáb obce Trnovec nad Váhom v spolupráci so samosprávou obce informuje 

obyvateľstvo o prijatých opatreniach v príprave na možnú pandémiu, spolupracuje s poskytovateľmi 

zdravotnej starostlivosti na území obce Trnovec nad Váhom, usmerňuje podľa pokynov Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“) prípravu Zariadenia 

opatrovateľských služieb podľa vývoja epidemiologickej situácie, prijíma opatrenia na zabránenie 

šírenia akútnych respiračných ochorení v ZOS a Základnej škole s materskou školou Trnovec nad 

Váhom, ako aj na celom území obce. Pripraví karanténnu stanicu v Komunitnom centre Horný Jatov 

s kapacitou minimálne 3 lôžok, dezinfekciu verejných priestranstiev, detských ihrísk a športovísk 

v obci podľa potreby. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ÚLOHY KRÍZOVÉHO ŠTÁBU OBCE A SAMOSPRÁVY OBCE TRNOVEC NAD VÁHOM V ČASE 

PANDÉMIE  

Predpokladané fázy vývoja pandémie 

Fáza 0: 

Vyhlásenie pandémie Svetovou zdravotníckou organizáciou. ÚVZ SR oznamuje vyhlásenie 

pandémie. Na základe vyhlásenej pandémie vzniká pre Slovenskú republiku ohrozenie 

verejného zdravia II. stupňa. V súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov podáva ÚVZ SR orgánu príslušnému na úseku 

civilnej ochrany obyvateľstva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR. Orgán 

civilnej ochrany (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) predkladá vláde Slovenskej 

republiky návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR. 

UKAZOVATELE A CIEĽ  

Prenos Žiadne alebo len ojedinelé prípady na území 
obce 

Cieľ Umožniť rýchlu izoláciu 
individuálnych prípadov 

PRIORITNÉ OBLASTI PRÁCE  

Vedenie, kontrola, koordinácia Koordinácia práce krízového štábu 
a samosprávy obce 
Spolupráca s poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti 

Komunikácia o riziku Cieľové skupiny 
Zraniteľné a rizikové skupiny 
Nástroje a technológie komunikácie 
Monitorovanie a vnímanie rizika 

Ochranné opatrenia v ZOS Štandardné a preventívne opatrenia 
Prevencia a kontrola infekcií 
Umývanie rúk 
Minimalizácia kontaktov s okolím mimo ZOS 
OOP pre zamestnancov a klientov 

Opatrenia v obci Nefarmakologické opatrenia 
Umývanie rúk 
Osobná a respiračná hygiena 
Domáca izolácia 
Karanténa 
Sociálne dištančné opatrenia 

 

Po vyhlásení mimoriadnej situácie Krízový štáb a samospráva postupujú v zmysle nariadení 

Úradu verejného zdravotníctva SR. Zavedú sa opatrenia na zamedzenie šírenia pandémie, 

v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a obecnou políciou sa kontroluje 

dodržiavanie izolácie v domácom prostredí alebo v inom určenom zariadení (Komunitné 

centrum Horný Jatov), prípadne v zariadení opatrovateľských služieb; karanténne opatrenia 



(karanténa, zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad), dezinfekcia,  opatrenia zakazujúce 

alebo obmedzujúce hromadné podujatia, zákaz činnosti alebo prevádzky, zákaz alebo 

obmedzenie výkonu povolania u osôb chorých na prenosné ochorenie alebo podozrivých z 

takého ochorenia a iné príslušné opatrenia, napr. obmedzený režim na obecnom úrade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÁZA 1: 

Zhoršenie epidemiologickej situácie. Postupný nárast počtu zistených infikovaných osôb. 

UKAZOVATELE A CIEĽ  

Prenos Jeden alebo viac prípadov, importované 
prípady a prípady súvisiace s importom 

Cieľ Zamedziť šírenie nákazy na území obce 
dôsledným dodržiavaním nariadenej 
izolácie 

PRIORITNÉ OBLASTI PRÁCE  

Vedenie, kontrola, koordinácia Aktualizácia pandemického plánu, ak je 
potrebná 

Komunikácia o riziku Aktívna komunikácia s obyvateľmi 
prostredníctvom elektronických médií 

Ochranné opatrenia v ZOS Štandardné a preventívne opatrenia 
Prevencia a kontrola infekcií 
Umývanie rúk 
Zákaz návštev 
OOP pre zamestnancov a klientov 

Opatrenia v obci Nefarmakologické opatrenia 
Umývanie rúk 
Osobná a respiračná hygiena 
Domáca izolácia 
Karanténa 
Sociálne dištančné opatrenia 
Vymedzenie oblasti s najviac rizikovými 
obyvateľstvom 

 

Krízový štáb a samospráva realizujú protiepidemiologické opatrenia podľa usmernenia hlavného 

hygienika SR a v prípade potreby spolupracujú s ďalšími orgánmi (VÚC, Okresný úrad Šaľa, odbor 

krízového riadenia, RÚVZ Nitra, RVPS Šaľa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÁZA 2 

Ďalšie zhoršenie epidemiologickej situácie. Ďalší nárast počtu zistených infikovaných osôb. 

UKAZOVATELE A CIEĽ  

Prenos Nárast počtu importov ochorení, prípady 
súvisiace s importom, prenos človeka na 
človeka 

Cieľ Spomaliť prenos ochorenia 

PRIORITNÉ OBLASTI PRÁCE  

Vedenie, kontrola, koordinácia Prispôsobiť a aktivovať pandemický plán, 
posilniť reakciu na núdzové situácie 

Komunikácia o riziku Komunikácia o riziku, aktívna komunikácia 
s obyvateľmi prostredníctvom 
elektronických médií 

Ochranné opatrenia v ZOS Štandardné a preventívne opatrenia 
Prevencia a kontrola infekcií 
Umývanie rúk 
Zákaz návštev 
Odpady 
OOP pre zamestnancov a klientov 

Opatrenia v obci Nefarmakologické opatrenia 
Umývanie rúk 
Osobná a respiračná hygiena 
Domáca izolácia 
Karanténa 
Sociálne dištančné opatrenia 
Proaktívne zatvorenie škôl 

 

Krízový štáb a samospráva realizujú protiepidemiologické opatrenia podľa usmernenia hlavného 

hygienika SR a v prípade potreby spolupracujú s ďalšími orgánmi (VÚC, Okresný úrad Šaľa, odbor 

krízového riadenia, RÚVZ Nitra, RVPS Šaľa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÁZA 3 

Núdzový stav na území Slovenskej republiky. Ďalšie zhoršenie epidemiologickej situácie. Ďalší nárast 

počtu zistených infikovaných osôb. 

UKAZOVATELE A CIEĽ  

Prenos Trvalý prenos, reťazový prenos, šírenie 
v komunite (komunitný prenos), 
nekontrolovateľný prenos 

Cieľ Spomaliť prenos a zabrániť KOLAPSU 

PRIORITNÉ OBLASTI PRÁCE  

Vedenie, kontrola, koordinácia Rýchlo reagovať na vzniknutý stav 

Komunikácia o riziku Komunikácia o riziku, aktívna komunikácia 
s obyvateľmi prostredníctvom 
elektronických médií 

Ochranné opatrenia v ZOS Štandardné a preventívne opatrenia 
Prevencia a kontrola infekcií 
Umývanie rúk 
Zákaz návštev 
Odpady 
OOP pre zamestnancov a klientov 

Opatrenia v obci Nefarmakologické opatrenia 
Umývanie rúk 
Osobná a respiračná hygiena 
Domáca izolácia  
Obmedzenie poskytovania sociálnych 
služieb 
Karanténa 
Sociálne dištančné opatrenia 
Reaktívne zatvorenie škôl 

 

Krízový štáb v spolupráci so samosprávou obce realizujú protiepidemiologické opatrenia podľa 

usmernenia hlavného hygienika SR, zabezpečia OOP pre seniorov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÁZA 4 

Postupný návrat do medzipandemického obdobia. 

UKAZOVATELE A CIEĽ  

Prenos Zníženie počtu prípadov 

Cieľ Výrazná redukcia ochorení medzi 
obyvateľmi obce 

PRIORITNÉ OBLASTI PRÁCE  

Vedenie, kontrola, koordinácia Aktualizácia pandemického plánu 

Komunikácia o riziku Komunikácia o riziku, aktívna komunikácia 
s obyvateľmi prostredníctvom 
elektronických médií 

Ochranné opatrenia v ZOS Štandardné a preventívne opatrenia 
Prevencia a kontrola infekcií 
Umývanie rúk 
Zákaz návštev 
Odpady 
OOP pre zamestnancov a klientov 

Opatrenia v obci Nefarmakologické opatrenia 
Umývanie rúk 
Osobná a respiračná hygiena 
Izolácia prípadov 
Sociálne dištančné opatrenia 
Reaktívne zatvorenie škôl 

 

Začať s postupným uvoľňovaním opatrení a dynamickou zmenou podľa rýchlosti priebehu zostupnej 

fázy vo všetkých oblastiach. prehodnotenie nástrojov (najmä inovatívnych), ktoré je možné 

implementovať v medzipandemickom období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


