
 
 
Informácie z Kancelárie ZMOS-u k aktuálnej situácii s COVID-19. 
  
Verím, že všetci zodpovedne pristupujete k súčasnej neľahkej a napätej situácii. Kľúčové slová sú 
DISCIPLÍNA, HYGIENA a POKORA – kto to bral voľne (Taliansko, Španielsko, Británia a pod.) vidíte ako 

dopadol. Európa už v počte prípadov a úmrtí dobieha Čínu. Z mapy vidno, že každodenný nárast 
v Európe a už aj v USA je obrovský. 
  
Chcem Vás vyzvať, aby ste naďalej strážili územia svojich obcí a hlavne zamedzili vytváraniu skupiniek 
či už v obchodoch, poštách a pod. Ak už sa ľudia musia stretnúť – určite nech používajú rúška. 
Odporúča sa (napr. Česká republika), aby seniori 70+ ani nevychádzali z domu. 
Pre niektoré obce s rómskou komunitou sa od dnes (18.) začína prvá väčšia skúška udržania disciplíny 
a poriadku (vyplácanie sociálnych dávok). Tiež strážte ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia a sú povinní 
do 14-dňovej karantény + všetci v spoločnej domácnosti. 
  
Nepodliehajte falošným správam o zázračných vyliečeniach (horúca voda, korenená jedlá a veľa 
slnka)  a určite ich neposúvajte ďalej („... cesta do pekla je často dláždená dobrými úmyslami ...“) 
- Ináč hrozí prinajlepšom pokuta za šírenie poplašnej správy – uvedomte si, že je vyhlásená 
mimoriadna situácia a v oblasti zdravotníctva mimoriadny stav (napr. z doliečovaku vo Vranovskej 
nemocnici musia do piatku 20. 03. odísť všetci pacienti). Po Číne mal byť 2. najzasiahnutejším štátom 

Tchajwan. Prečo v 23 miliónovom Tchajwan-e epidémia takmer nevypukla? 

(napr. https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/545720-slovak-na-tchajwane-za-4-

mesiace-sa-tu-infikovalo-menej-ludi-ako-na-slovensku-za-par-dni/. Jeden z dôvodov je, že na 

filtrovanie hoax-ov použila Tchajwanská vláda umelú inteligenciu. 
   
Pohrebné obrady len najbližšia rodina. Môže nastať situácia, že bude potrebné prijať ľudské ostatky 
s infekčnou chorobou (to pripomínam hlavne novozvoleným kolegom) – od pozostalých požadujte 
dokumenty v listinnej forme. 
  

  
Článok 4 - Preberanie a vystavenie ľudských pozostatkov 

1)     Každá rakva musí byť označená štítkom s uvedením mena a priezviska, osobných dát 
a miestom úmrtia zomrelého. Neoznačené rakvy nie je možné prijať. Každá prijatá rakva sa ihneď 
zaeviduje. 

2)     Prevádzkovateľ DS skontroluje, či údaje na štítku súhlasia s údajmi na listine o obhliadke 
zomrelého. 

3)     Ak z listu o obhliadke zomrelého je zrejmé, že sa jedná o úmrtie na infekčnú chorobu, 
označí sa štítok na rakve červenou farbou. 

4)     Prevádzkovateľ zodpovedá za prevzatie, uloženie v chladiacom zariadení, bezporuchový chod 
chladiaceho zariadenia, príp. odovzdanie rakvy na kremáciu, alebo na prevoz, za riadnu evidenciu 
pri preberaní a odovzdaní, vrátane cenných vecí. 
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5)     Ľudské pozostatky, exhumované a nezotleté ostatky musia byť uložené v samostatnej rakve, 
ktorá: 

a)     pre pochovanie do zeme a pre kremáciu musí byť vyhotovená z dreva, 
b)    pre uloženie v hrobke by mala byť kovová, vyhotovená z tenkého zinkového 
plechu, 
c)    musí mať potrebnú dĺžku, šírku a výšku, 
d)    pre kremáciu nesmie mať ozdoby z nespáliteľných hmôt, 
e)    musí byť utesnená a nepriepustná. 

6)     V kovovej vložke, nepriepustne zatavenej cínom, uloženej v rakve musia byť umiestnené 
ľudské pozostatky tela zomrelého na infekčnú chorobu alebo telo v rozklade, neúplne zotleté 
exhumované ostatky a ľudské pozostatky prepravované na veľkú vzdialenosť. 

7)     Rakva je dočasne uložená v chladiacom zariadení. 

  
Článok 5 - Rozlúčka a overenie totožnosti zomrelého 

1)     Pred rozlúčkou môžu byť ľudské pozostatky vystavené v otvorenej rakve. 

2)     Otvorenie rakvy sa nepovolí pri úmrtí na infekčnú chorobu, pri zohavení alebo pri 
pokročilom stave rozkladu tela. 

3)     Zakázané je vystavovať ľudské pozostatky pred pochovaním v otvorenej rakve viac ako tri dni 
od úmrtia, ak neboli uložené v chladiacom zariadení. 

4)     V sporných prípadoch otvorenie rakvy môže povoliť úrad na základe žiadosti oprávnenej osoby, 
podanej 24 hodín pred rozlúčkou. Jeden opis žiadosti obdrží prevádzkovateľ DS. 

5)     Žiadne osoby vrátane príbuzných nemôžu odnímať šperky, drahé kovy, ktoré sú súčasťou tela 
zomrelého, okrem prípadov uvedených v odseku 3. 

  
  
 


