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V Rimavskej Sobote, dňa: 23.11.2021

ROZHODNUTIE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (ďalej len
„RÚVZ RS“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojitosti
s prílohou č. 1 bod. 22/ zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len
„zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej
republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 zo dňa
11.03.2020, ako i z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia a vzniku nových ohnísk, podľa § 6
ods. 3 písm. e), § 12 ods. 1 písm. a) a b); § 12 ods. 2 písm. n), § 48 ods. 4 písm. c) a e)
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.) účastníkovi konania Mesto
Hnúšťa, sídlo: Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa, IČO: 00 318 744 pre Materskú školu,
sídlo: Nábrežie Rimavy 447, 981 01 Hnúšťa, vo veci uloženia opatrení na predchádzanie
ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. rozhodol takto:

S účinnosťou od doručenia tohto rozhodnutia sa v čase od 16.11.2021 do 26.11.2021,
t.j. do uplynutia 10 dní odo dňa posledného kontaktu s pozitívne testovanou osobou na
COVID–19 podľa § 12 ods. 2 písm. n ) a § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z.
účastníkovi konania zakazuje vykonávať výchovno-vzdelávací proces prezenčnou formou
-

-

-

pre triedu č.3 „Mesiačik“ Materskej školy, Nábrežie Rimavy 447, 981 01 Hnúšťa,
ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívne testovanou na ochorenie COVID-19,
Účastník konania je z dôvodu zabránenia a šírenia ochorenia COVID–19 ďalej povinný:
zabezpečiť dôsledné dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu vo všetkých
priestoroch školského zariadenia v zmysle aktuálne platných opatrení Úradu verejného
zdravotníctva SR, Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR a Ministerstva
zdravotníctva SR,
oboznámiť zákonných zástupcov dotknutých detí o zákaze vykonávať výchovnovzdelávací proces prezenčnou formou v predmetnej triede materskej školy na základe
tohto rozhodnutia.

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..
Odôvodnenie
Vláda Slovenskej republiky nariadením č. 111 zo dňa 11.03.2020 vyhlásila podľa § 8
zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc
dňom 12.03.2020 od 06:00 hod mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia.
RÚVZ RS môže na základe epidemiologickej situácie v regióne v prípade potreby vydať

podľa § 12 a § 48 zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenie RÚVZ na zabránenie vzniku a šíreniu
ochorenia COVID-19.
Opatrenia uvedené vo výroku tohto rozhodnutia boli uložené na základe pozitívneho
výsledku testu na COVID–19 u dieťaťa Materskej školy, Nábrežie Rimavy 447, 981 01
Hnúšťa, ktoré bolo v poslednom úzkom kontakte dňa 16.11.2021 s deťmi predmetnej
triedy predškolského zariadenia. Na základe tohto pozitívneho výsledku bolo vedenie
školy telefonicky informované zamestnancami RÚVZ RS a zariadeniu boli telefonicky
nariadené opatrenia v rozsahu ako sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia
v záujme rýchleho a efektívneho zvládnutia vzniknutej situácie.
Podľa § 3 ods. 2 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.
252/2021 V. v. SR zo dňa 7. októbra 2021 s účinnosťou od 11. októbra 2021 sa povinnosť
karantény nevzťahuje na osobu, ktorá:
a) je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu
COVID-19 s dvojdávkovou schémou
b) je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19 s jednodávkovou schémou alebo
c) je najmenej 14 dní po aplikácii po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19
podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
d) prekonala ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami
a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.

Podľa § 3 ods. 1 písm. c) a prílohy č.1. bod 22 zákona č. 355/2007/ Z. z. orgánom
verejného zdravotníctva v rozsahu ustanovenom týmto zákonom je RÚVZ RS pre územný
obvod okresov Rimavská Sobota a Revúca.
Podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007/ Z. z. regionálny úrad verejného
zdravotníctva, nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri
ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 v rámci svojej územnej pôsobnosti.
Podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007/ Z. z. opatrenia na predchádzanie
ochoreniam sú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.
Podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007/ Z. z. opatrenia na predchádzanie
ochoreniam sú opatrenia na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení
a iných porúch zdravia a na ich obmedzenie.
Podľa § 12 ods. 2 písm. n) zákona č. 355/2007/ Z. z. opatrenia na predchádzanie vzniku a
šíreniu prenosných ochorení sú zákaz činnosti alebo prevádzky.
Podľa § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007/ Z. z. Úrad verejného zdravotníctva alebo
regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia, ak v odseku 5 nie je
ustanovené inak, nariaďuje opatrenia, ktorými sú zákaz alebo obmedzenie styku časti
obyvateľstva s ostatným obyvateľstvom pri hromadnom výskyte závažného ochorenia.
Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007/ Z. z. Úrad verejného zdravotníctva alebo
regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia, ak v odseku 5 nie je
ustanovené inak, nariaďuje opatrenia, ktorými sú zákaz alebo obmedzenie prevádzky
zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb.
RÚVZ RS vydal toto opatrenie v nadväznosti na vyššie uvedené zhoršenie
epidemiologickej situácie v súvislosti s nákazou na COVID-19 a na zabránenie jeho šírenia v
školskom zariadení.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a)
zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý RÚVZ RS uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a)
zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške od 150 eur do 20.000 eur.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať
odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Ul. Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská
Sobota.
Súčasne sa v súlade s § 55 ods. 2 správneho poriadku vylučuje odkladný účinok v prípade
podaného odvolania z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, spočívajúceho v ochrane
zdravia ľudí pred nebezpečenstvom šírenia hromadného prenosného ochorenia. V súlade s §
55 ods. 3 správneho poriadku proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno
odvolať. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné
správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Doručí sa do elektronickej schránky
s fikciou doručenia do vlastných rúk:
Mesto Hnúšťa
Francisciho 74/2
981 01 Hnúšťa
Mgr. MUDr. Tatiana Majanová
poverená vykonávaním funkcie
regionálnej hygieničky

