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R O Z H O D N U T I E 
 

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ 

Trenčín“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou 

č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona  

č. 355/2007 Z. z.“) v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19, podozrením na prenosné 

ochorenie COVID-19 a možným ohrozením verejného zdravia  podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 12 

ods. 2 písm. e), n), § 48 ods. 4 písm. a), e), o), zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47  

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  

č. 71/1967 Zb.“) nariaďuje  tieto 

o p a t r e n i a:  

 

Podľa  príslušných ustanovení § 12 ods. 2 písm. e), n) a § 48 ods. 4 písm. a), e), o) 

zákona č. 355/2007 Z. z. sa účastníkovi konania Základná škola s materskou školou Skalka 

nad Váhom, Skala 1/103, 913 31 Skalka nad Váhom, IČO: 37 914 359,  

ako prevádzkovateľovi predškolského zariadenia „Materská škola, Skala 1/103,  

913 31 Skalka nad Váhom“  ukladá: 

 

1. zákaz prevádzky Materskej školy, Skala 1/103, 913 31 Skalka nad Váhom;   

2. zabezpečiť informovanosť všetkých zamestnancov a zákonných zástupcov detí o výskyte 

ochorenia na COVID-19 v prevádzke „Materská škola, Skala 1/103, 913 31 Skalka nad 

Váhom“;   

3. zabezpečiť dekontamináciu vonkajšieho a vnútorného prostredia prevádzky, kritických  

a semikritických plôch a predmetov; 

4. zabezpečiť dezinfekciu vnútorných priestorov prevádzky a zariadení pre osobnú hygienu 

vhodnými dezinfekčnými prostriedkami;   

5. neumožniť zamestnancom, ktorým boli uložené karanténne opatrenia - domáca izolácia 

zapojiť sa do pracovného procesu a tým zabezpečiť dodržanie plnenia karanténneho 

opatrenia  u zamestnancov, ktorí prišli do kontaktu s potvrdenými prípadmi testovanými 

metódou RT-PCR na COVID v dĺžke 10 dní;  

 

            Termín:  Bod  1.-5: odo dňa  11.12.2020 do odvolania 

 

RÚVZ so sídlom v Trenčíne  podľa § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. vylučuje odkladný 

účinok odvolania proti tomuto rozhodnutiu, nakoľko to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem 

na ochranu verejného zdravia ľudí. 
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O d ô v o d n e n i e : 
 

Na základe laboratórnych vyšetrení odobratých vzoriek u osôb podozrivých z ochorenia 

na COVID-19 bol zistený pozitívny prípad tohto ochorenia. V rámci ďalšieho 

epidemiologického vyšetrovania pozitívneho prípadu bolo zistené, že sa jedná  

o 1 pedagogického zamestnanca materskej školy, ktorej prevádzkovateľom je Základná škola 

s materskou školou Skalka nad Váhom, Skala 1/103, 913 31 Skalka nad Váhom, I 

ČO: 37 914 359. V predmetnej prevádzke boli identifikované ďalšie úzke kontakty 

pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19.   

 

Z dôvodu zabránenia (zamedzenia) šírenia ochorení COVID-19 spôsobených 

koronavírusom (SARS-CoV-2 bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia.   

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej 

  republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného  zdravia  

II. stupňa.  

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu 

ochorenia COVID-19. V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti  

a na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo svete, v Európskej únii a v Slovenskej republike, 

dochádza k šíreniu ochorenia COVID 19, ktoré ohrozuje verejné zdravie. 

Na základe týchto skutočností bolo nutné v súlade  s § 12 ods. 2 písm. e), § 48  

ods. 4 písm. a), o), zákona  č. 355/2007 Z. z. uložiť opatrenia v súvislosti s ohrozením 

verejného zdravia.  

Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí 

a nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby správny orgán vylučuje odkladný účinok 

odvolania v zmysle § 55 ods. 2  zákona  č. 71/1967 Zb. 

 

P o u č e n i e : 
 

Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať 

odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky. 

Odvolanie sa doručuje na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, 

Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, ktorý rozhodnutie vydal. 

Podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku sa odníma odkladný účinok odvolania a  

podľa § 55 ods. 3 citovaného zákona proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa 

nemožno odvolať. 

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné súdom.  

 

Doručí sa elektronicky: 

Základná škola s materskou školou Skalka nad Váhom 

Skala 1/103 

913 31 Skalka nad Váhom  

IČO: 37 914 359   

 

 

 

    MUDr. Ľudmila Bučková, MPH 

                                                                                                  regionálna hygienička 


