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Vec: Chyba! Neznámy názov vlastnosti dokumentu. 

 

 

     Vážený pán Ing. Šimko, 

 

 

     posielame Vám odpoveď na Vašu žiadosť o informácie mimo režimu zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o slobode 

informácií), nakoľko otázky formulované vo Vašej žiadosti nespadajú pod právny režim tohto 

zákona.  

 

1. Existuje predpis schválený Ministerstvom zdravotníctva SR k postupu obvodných lekárov v prípade 

pozitívneho testu občanov SR na COVID19 s možným predpisom liekov a odporučení k užívaniu 

doplnkov výživy ? 

Ministerstvo zdravotníctva SR schválilo štandardný postup pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

vo všeobecnej ambulancii pre dospelých počas pandémie COVID-19: 

 

https://standardnepostupy.sk/_files/200000773-

30c4530c48/Standard_VLD%2021.1.2021%20final.pdf 

2. Rieši Ministerstvo zdravotníctva SR zabezpečenie respirátorov podľa normy STN k ochranným 

prostriedkom v kvalite FFP3, ktoré sú určené ako jediné na ochranu pred vírusmi, najmä pre 

ohrozené skupiny občanov SR ? 

V súvislosti s Vašou otázkou týkajúcou sa respirátorov FFP3 si dovoľujeme uviesť, že FFP3 sú 

hlavne pre špecifické povolania a druhy prác, resp. kde sa dlhodobo koncentruje väčší počet ľudí, 

https://standardnepostupy.sk/_files/200000773-30c4530c48/Standard_VLD%2021.1.2021%20final.pdf
https://standardnepostupy.sk/_files/200000773-30c4530c48/Standard_VLD%2021.1.2021%20final.pdf


 
 

 

 

kde sú z povahy práce rizikové prostredia (priemysel, výskum, laboratóriá, ..) a samozrejme 

v súvislosti s biologickým faktorom najmä zdravotníctvo, kde je prioritou ochrana zdravia 

pracovníkov na pracovisku, ktorí sú vystavení ohrozeniu nebezpečnými látkami v prostredí.  

Použitie FFP respirátorov možno odporučiť v situáciách s vyšším rizikom infekcie - ak sa človek 

ocitá v spoločnosti väčšieho počtu ľudí dlhší čas v uzavretom priestore, napríklad dlhšiu cestu 

taxíkom či hromadnou dopravou alebo návštevu rušných predajní či služieb so zvýšeným pohybom 

osôb.  

3. Pripravuje Ministerstvo zdravotníctva SR mediálnu kampaň k posilneniu imunity ľudského 

organizmu a stavu ľudského organizmu s cieľom možného lepšieho zvládnutia prípadného 

ochorenia  na koronavírus COVID19 ? 

Ministerstvo zdravotníctva SR pravidelne zdôrazňuje dôležitosť posilňovania imunity a zdravého 

životného štýlu predovšetkým v tomto období pandémie ochorenia COVID-19. Aj na pravidelných 

tlačových konferenciách ministerstvo informuje o spôsoboch posilňovania imunity v súvislosti 

s ochorením COVID-19.  

 

 

 

 S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Pôbišová 

riaditeľka 
 


