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7. epidemiológia infekčných
chorôb
Právne predpisy SR
• Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR (v znení neskorších predpisov)
• Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (Zmena: 74/2013 Z. z.) + Príloha č. 5 k zákonu č.
355/2007 Z. z. Zoznam povinne hlásených prenosných ochorení, podozrení na ochorenia a nosičstiev choroboplodných mikroorganizmov
• Zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zmena: 39/2011 Z. z.)
• Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (Zmena: 299/2013 Z. z. s účinnosťou od 1.
novembra 2013) (§ 29 Priestupky na úseku zdravotníctva)
• Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (Zmena: 204/2013 Z. z. nadobúda účinnosť 1. augusta 2013) (§ 163 – § 164 Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby;
§ 165 – § 166 Ohrozenie vírusom ľudskej imunodeficiencie; § 167 Ohrozenie pohlavnou chorobou)

Podzákonné právne akty
• Vyhláška č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na
prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
• Vyhláška č. 365/2009 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktoré môže obstarať zdravotná poisťovňa
• Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2008
č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení (Zmena: 544/2011 Z. z.)
• Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. novembra 2011
č. S11181/2011-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní lekárskeho posudku, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie
a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné zdravie (oznámenie č. 509/2011 Z. z.).
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Medzinárodné právne predpisy
Právne predpisy OSN
• Dohovor o zákaze vývoja, výroby a skladovania biologických a toxínových zbraní
a ich ničení (BWC)

Právne predpisy EÚ
• 32004R0851 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
(ES -15 V08, s. 346) (Dostupné na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=DD:15:08:32004R0851:SK:PDF)
• 31998D2119 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES z 24. septembra 1998, ktorým sa v spoločenstve zriaďuje sieť na epidemiologický dohľad
a kontrolu prenosných ochorení (ES -15 V04 , s. 62) (Dostupné na http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998D2119:20090807:SK:PDF)
• 32000D0057 Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 1999 o systéme včasného varovania a včasnej reakcie na prevenciu a kontrolu prenosných ochorení podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (oznámené pod číslom dokumentu C(1999) 4016) (ES -15 V05 , s. 26) (Dostupné na http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000D0057:20090714:SK:PDF)
• 32000D0096 Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 1999 o prenosných chorobách,
ktoré majú byť postupne zahrnuté do siete spoločenstva na základe rozhodnutia
č. 2119/98/ES Európskeho parlamentu a Rady (oznámené pod číslom dokumentu
C (1999) (4015) (ES -15 V05 , s. 31) (Dostupné na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000D0096:20120905:SK:PDF)
• 32002D0253 Rozhodnutie Komisie z 19. marca 2002, ktorým sa stanovujú definície ochorení pre oznamovanie prenosných chorôb do siete spoločenstva na základe
rozhodnutia č. 2119/98/ES Európskeho parlamentu a Rady (oznámené pod číslom
dokumentu C (2002) 1043) (ES -15 V07 , s. 28) (Dostupné na http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002D0253:20120927:SK:PDF)
• 32009H1019 Odporúčanie Rady z 22. decembra 2009 o očkovaní proti sezónnej
chrípke (Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 71 – 72) (Dostupné na http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:348:0071:0072:SK:PDF)
• 32009H0703(01) Odporúčanie Rady z 9. júna 2009 o bezpečnosti pacienta vrátane prevencie a kontroly nemocničných infekcií (2009/C 151/01) (Ú. v. EÚ C 151,
3.7.2009, s. 1 – 6) (Dostupné na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:C:2009:151:0001:0006:SK:PDF)
• 52012DC0658 SPRÁVA KOMISIE RADE na základe správ členských štátov týkajúcich sa vykonávania odporúčania Rady (2009/C 151/01) o bezpečnosti pacienta
vrátane prevencie a kontroly nemocničných infekcií (Dostupné na http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0658:FIN:SK:PDF)
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• 52011DC0748 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE
Akčný plán proti rastúcim hrozbám antimikrobiálnej rezistencie (Dostupné na
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0748:FIN:SK:PDF)
• 52012XG0718(01) Závery Rady z 22. júna 2012 o vplyve antimikrobiálnej rezistencie na sektor ľudského zdravia a veterinárny sektor – perspektíva „jedného zdravia“
(Ú. v. EÚ C 211, 18.7.2012, s. 2 – 5) (Dostupné na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:211:0002:0005:SK:PDF)

Dokumenty WHO
• Medzinárodné zdravotné predpisy (International Health Regulations) (2005) (Pôvodné znenie dostupné na http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241580410_
eng.pdf; v slovenskom jazyku dostupné na http://www.uvzsr.sk/docs/info/ruzne/
medzinarodne_zdravotne_predpisy_2005.pdf)

