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Metodické usmernenie Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky k usmerneniu 

poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti na zabezpečeniu naplnenia úloh z 

Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 602 zo 14. 10. 2021 k návrhu na požitie 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky na riešenie mimoriadnej udalosti v spojitosti 

s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky. 

 

I. 

Účel 

(1) V zmysle uznesenia vlády SR č. 602 zo 14. 10. 2021 bude na nevyhnutný čas denne 

vyčlenených do 500 príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „OS 

SR“), ktorí budú využívaní na posilnenie vybraných regionálnych úradov verejného 

zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) a podporu vybraných zdravotníckych zariadení za 

účelom organizačnej, administratívnej a zdravotníckej podpory.   

  

II. 

Testovanie 

(1) Všetkým nasadzovaným profesionálnym vojakom vo vybraných zdravotníckych 

zariadeniach, ktoré požadujú vyčlenenie profesionálnych vojakov, zabezpečí toto 

zdravotnícke zariadenie bezplatné pravidelné testovanie antigénovým testom na základe 

platného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Republiky (ďalej len „MZ 

SR“). 

(2) Profesionálnym vojakom nasadeným v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, 

ktoré požadujú vyčlenenie profesionálnych vojakov, zabezpečí tento úrad bezplatné 

testovanie podľa aktuálne platného Covid automatu. 

 

III. 

Vakcinácia 

(1) Všetkým nasadzovaným profesionálnym vojakom, ktorí prejavia záujem o podanie 

vakcíny (v prípade 3. dávky vakcíny v súlade s Usmernením MZ SR k aplikácii 

dodatočnej tretej dávky mRNA vakcíny pre imunokompromitované osoby a tretej 

posilňovacej dávky mRNA vakcíny pre ostatné osoby proti ochoreniu COVID-19), 

zabezpečí zdravotnícke zariadenie a RÚVZ, ktoré požaduje vyčlenenie profesionálnych 



vojakov, vakcináciu proti ochoreniu COVID-19 prostredníctvom vakcinačných centier, 

podľa možnosti ešte pred ich nasadením. 

 

IV. 

Vybavenie profesionálnych vojakov v zdravotníckom zariadení osobnými ochrannými 

pracovnými pomôckami 

(1) Od zdravotníckych zariadení a regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktoré 

požadujú nasadenie profesionálnych vojakov sa vyžaduje zabezpečenie adekvátnych 

osobných ochranných pracovných pomôcok počas výkonu ich pracovných činností, a to 

v rovnakom rozsahu, ako pre svojich kmeňových zamestnancov. 

  

V. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

(1) Zdravotnícke zariadenia a regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré požadujú 

vyčlenenie profesionálnych vojakov, vykonajú ich poučenie v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci a na určenom pracovisku pred nástupom na výkon pracovných 

činností.  

  

VI. 

Činnosti profesionálnych vojakov  

(1) Pomoc na účely predmetného uznesenia vlády SR  sa bude vyžadovať najmä pri 

a. organizačnej podpore  

i. Vstup do zdravotníckeho zariadenia (triáž) – pred vstupmi do 

jednotlivých budov usmerňovanie ďalšieho pohybu osôb/pacientov na 

základe údajov získaných od nich pri vstupe do zdravotníckeho 

zariadenia (nameranej telesnej teploty, vyhlásenie o prítomnosti 

prejavov ochorenia COVID-19  alebo potvrdeného kontaktu s COVID-

19 pozitívnou osobou), meranie telesnej teploty, pridelenie 

identifikátorov na základe anamnézy (napr. náramkov a pod.), kontrola 

dodržiavania obmedzenia návštev, kontrola a ústne upozornenie na 

dodržiavanie rozstupov, kontrola a ústne upozornenie na dodržiavanie 

nosenia OOPP, ochrany horných dýchacích ciest (respirátor/rúško). 

ii. Pred vstupom do mobilného odberného miesta/ veľkokapacitného 

odberného miesta (triáž) – kontrola a ústne upozornenie na dodržiavanie 

rozstupov, kontrola a ústne upozornenie na dodržiavanie nosenia OOPP, 



ochrany horných dýchacích ciest (respirátorov/rúšok), usmerňovanie 

osôb prichádzajúcich na testovanie. 

b. administratívnej podpore 

i. Posilnenie vybraných regionálnych úradov verejného zdravotníctva – 

epidemiologické vyšetrovanie, nahrávanie údajov do epidemiologických 

informačných systémov, objednávanie kontaktov na testovanie.  

ii. Posilnenie administratívnych činností v rámci triedenia a zakladania 

zdravotnej dokumentácie bez možnosti nahliadania do tejto 

dokumentácie v rámci zdravotníckych zariadení pod dohľadom 

administratívneho pracovníka príslušného zdravotníckeho zariadenia.  

c. zdravotníckej podpore  

i. Vykonávanie činností súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. Zákon o 

poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a č. 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej 

starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od 

personálnych kapacít zdravotníckych pracovníkov OS SR a plnenia úloh 

v rámci OS SR.  

 

V Bratislave dňa 26. 10. 2021 

 

............................................................................  

MUDr. Pavol Macho, PhD., MHA, MPH, v. r.  

generálny riaditeľ sekcie zdravia 

 

Súhlasné stanovisko priameho nadriadeného zamestnanca generálneho riaditeľa 

gestorského útvaru, ktorý predmetný interný riadiaci akt schválil v zmysle materiálu s názvom 

„Smernica upravujúca tvorbu, vydávanie, publikovanie a evidenciu interných riadiacich aktov 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky“ s číslom S11256-2018-ONAPP-1, zo dňa 

21. septembra 2018. 

 

 

 

 



V Bratislave dňa 26. 10. 2021 

 

 

.......................................... 

Kamil Száz, v. r. 

štátny tajomník 

 

 

 

V Bratislave dňa 26. 10. 2021 

 

 

.............................................. 

Vladimír Lengvarský, v. r. 

minister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


