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Odborné usmernenie, ktorým sa ustanovujú siete pre surveillance a kontrolu 
prenosných  ochorení v Slovenskej republike 

 
 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 20 
ods.3 písm. h) a r) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane 
zdravia ľudí v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 
odborné usmernenie: 

 
      Čl.1. 
 
Siete pre surveillance (epidemiologický dohľad) a kontrolu prenosných ochorení sa 
v Slovenskej republike ustanovujú v nadväznosti na odborné usmernenie ÚVZ SR1 a v súlade 
s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady2, s rozhodnutím Európskej komisie3 (ďalej len 
Komisia) a s doplňujúcim rozhodnutím Komisie4. 
       

 
Čl.2. 

 
Slovenská republika ako členský štát bude naďalej pokračovať v spolupráci v rámci už 
vytvorených sietí pre surveillance a kontrolu infekčných ochorení Spoločenstva a bude ju 
rozvíjať  v zmysle rozhodnutí Komisie uvedených v  odseku 1 participáciou na nových 
sieťach.   
       

Čl.3. 
 
Koordinátorom činností, kontaktným miestom a partnerom Európskej komisie pre 
surveillance a kontrolu infekčných ochorení na Slovensku v rámci sietí pre surveillance 
a kontrolu infekčných ochorení je Úrad verejného zdravotníctva SR  (ďalej ÚVZ SR).  
 
 
 

 
1  Odborné usmernenie ÚVZ SR č. HH/3534/04/SE zo dňa 12. 5. 2004 o prenosných ochoreniach, ktoré majú   
   byť  zahrnuté do siete pre surveillance a kontrolu prenosných ochorení Európskeho spoločenstva 
2  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES   z 24. septembra 1998 ktorým sa zriaďuje sieť     
   pre epidemiologickú surveillance a kontrolu prenosných ochorení 
3 Rozhodnutie Európskej komisie č. 2000/96/ES z 22. decembra 1999 o prenosných ochoreniach, ktoré majú byť    
   postupne zahrnuté do siete Spoločenstva 
4 Doplňujúce rozhodnutie Európskej komisie č. 2003/542/ES zo 17. júla 2003 
 



  
Čl.4. 

 
Úrad verejného zdravotníctva SR nominuje v rámci rezortu zdravotníctva pre každú sieť 
kontaktné pracovisko a zodpovednú osobu, ktorá bude zabezpečovať spoluprácu 
s koordinačným pracoviskom príslušnej siete Spoločenstva a  pravidelné a okamžité 
informovanie o udalostiach, údajoch, štatistike a iných  informáciách týkajúcich sa daného 
prenosného ochorenia, resp.  špeciálnej zdravotnej problematiky. 
 
                 Čl.5. 
 
Ministerstvo zdravotníctva SR nominuje príslušnú sieť, kontaktné pracovisko a zodpovednú 
osobu v inom rezorte na návrh dotknutého rezortu. 
 
                 Čl.6. 
 
Všetky kontaktné inštitúcie budú správy a informácie zasielať do európskych centier 
príslušných sietí a súčasne posielať na vedomie ÚVZ SR. 
 
                Čl.7. 
 
Zoznam už vytvorených sietí Spoločenstva a k nim korešpondujúce siete v SR sú v prílohe  
č.1 a v prílohe č.2. 
 
 
 
 

Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť 1. júna 2004. 
 
 
                       
 
 
 
                                                                             h. doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH                 
                                                                                                Hlavný hygienik SR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 

Prenosné ochorenia a špeciálne zdravotné problematiky, pre ktoré už bola  v krajinách EÚ                                                                        
vytvorená fungujúca sieť pre surveillance a na ktorých Slovenská republika  v súčasnosti už participuje   

Sieť pre surveillance 
Ochorenie/ problematika Skratka Anglický názov Slovenský názov Koordinač. pracovisko v SR 

Infekcie vyvolané H. influenzae 
b, N. meningitidis a S. 

pneumoniae  
EU-IBIS  European Union Invasive 

Bacterial Infections Surveillance  
Európska sieť pre surveillance 

invazívnych bakteriálnych infekcií ÚVZ SR Bratislava 

Chrípka EISS European Influenza Surveillance 
Schemme  

Európska sieť pre surveillance 
chrípky ÚVZ SR Bratislava 

Osýpky EUVAC-NET Surveillance of Vaccine 
Prevetable Diseases 

Európska sieť pre surveillance 
ochorení preventabilných 

očkovaním 
ÚVZ SR Bratislava 

Pertussis EUVAC-NET Surveillance of Vaccine 
Prevetable Diseases 

Európska sieť pre surveillance 
ochorení preventabilných 

očkovaním 
ÚVZ SR Bratislava 

HIV/AIDS EuroHIV HIV/AIDS  Surveillance in 
Europe 

Európska sieť pre surveillance 
HIV/AIDS ÚVZ SR Bratislava 

Salmonelóza, infekcie vyvolané 
enterohemoragickou E.coli  ENTER-NET  Gastroenteritis/Salmonella 

Infections/EHEC  

Európska sieť pre gastroenteritídy, 
salmonelózy a ochorenia vyvolané 

enterohemoragickou E.coli 
ÚVZ SR Bratislava 

Creutzfeldt Jakobova choroba EURO-CJD 
The European and Allied 

Countries Collaboration Study 
Group of CJD 

Pracovná skupina pre Creutzfeldt 
Jakobovu chorobu v Európe a 

asociovaných krajinách 
VVZ ÚPKM-SZU Bratislava 

Legionelóza EWGLI-NET European Working Group for 
Legionella Infections   

Európska pracovná skupina pre 
legionelové infekcie 

LF UK, Ústav epidemiológie 
Bratislava 

Tuberkulóza EURO-TB Surveillance of Tuberculosis in 
Europe 

Európska sieť pre surveillance 
tuberkulózy NÚTaRCH Bratislava  

Antimikrobiálna rezistencia EARSS European Antimicrobial 
Resistance Surveillance System  

Európska sieť pre sledovanie 
antimikrobiálnej rezistencie   NÚTaRCH Bratislava  

 



Príloha č. 2 
 

Siete/ projekty EÚ, ktoré budú postupne pokryté krajinami EÚ a na ktorých Slovenská republika                                                                           
v súčasnosti už participuje  

Sieť/ projekt 

Ochorenie/ problematika Skratka Anglický názov Slovenský názov Koordinač. pracovisko v 
SR 

Ochorenia preventabilné 
očkovaním EUVAC-NET  Surveillance of Vaccine Preventable 

Diseases  

Európska sieť pre surveillance 
ochorení preventabilných 

očkovaním 
ÚVZ SR Bratislava 

Diftéria DIPNET Diphteria Network Európska sieť pre diftériu RÚVZ Košice 

Listerióza LISTERNET Listeriosis Network  Európska sieť pre listeriózy RÚVZ Košice 

Vírusové hepatitídy EUHEP-NET Network for viral hepatitis infections Európska sieť pre vírusové 
hepatitídy RÚVZ Banská Bystrica 

Prenosné ochorenia IRIDE  Inventory of Resources for Infectious 
Diseases in Europe  

Mapovanie informačných 
zdrojov o výskyte a kontrole 

infekčných ochorení v Európe 
RÚVZ Banská Bystrica 

Imunita populácie ESEN European Sero-Epidemiological 
Network   

Európska séroepidemiologická 
sieť ÚVZ SR Bratislava 

Príprava odborníkov v 
intervenčnej epidemiológii   EPIET European Programme for 

Intervention Epidemiology Training  
Európsky program pre prípravu v 

intervenčnej epidemiológii ÚVZ SR Bratislava 

Nozokomiálne nákazy HELICS Network for nosocomial infections Európska sieť pre nozokomiálne 
infekcie RÚVZ Trenčín 

Importované vírusové 
ochorenia ENIVD European Network for Imported 

Viral Diseases  

Európska sieť pre sledovanie 
importovaných vírusových 

ochorení 
SAV Bratislava 

Spotreba antibiotík ESAC The European Surveillance on 
Antimicrobial Consumption  

Európska sieť pre sledovanie 
spotreby antibiotík 

NOÚ Sv. Alžbety 
Bratislava 



 
 


