
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, PSČ 965 01 

Číslo spisu: M/2021/01123-1                                                               Žiar nad Hronom  28.09.2021 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom (ďalej len „RÚVZ 

ZH“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v  spojení s prílohou č. 1, 
bod. 24 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.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou 

Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 

12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym 

riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie , ako i z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia 

a vzniku nových ohnísk, podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 2 písm. a), ods. 4 písm. d), 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.“) nariaďuje toto 
 

o p a t r e n i e: 
 

Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa prerušuje výchovno – 
vzdelávací proces v 7. a 8. ročníku Základnej školy, Župkov č. 18, 966 71 Župkov, IČO: 

37833791  v čase  od 27.09.2021  do 01.10.2021  
 

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 
 
 
RÚVZ ZH týmto rozhodnutím, podľa § 3 ods. 1 písm. c) v  spojení s prílohou č. 1, bod. 24 

zákona č. 355/2007 Z. z. z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej 

republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 

11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 

generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v súlade s uznesením vlády SR č. 

160 zo dňa 17.03.2021, ako i z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia a vzniku nových ohnísk, 

podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 2 písm. a), ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. 

prerušuje výchovno – vzdelávací proces v 7. a 8. ročníku Základnej školy, Župkov č. 18, 

966 71 Župkov, v čase od 27.09.2021 do 01.10.2021 z dôvodu potvrdeného ochorenia na 

COVID – 19 u 3 žiakov Ag testami 26.09.2021. Naposledy navštívili školu 24.09.2021 a boli 

v kontakte v 7 ročníku s 21 žiakmi a v 8 ročníku s 26 žiakmi. Výsledok RT-PCR testovania zo 
dňa 27.09.2021 bol RÚVZ v Žiari nad Hronom nahlásený 28.09.2021.   
Vzhľadom  k epidemiologickej  situácii  vo  výskyte  ochorení v  spádovej  oblasti RÚVZ ZH   
bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto  rozhodnutia  nariadiť 

opatrenia na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia v zmysle citovaných predpisov.  
 

 



Poučenie: 
 

  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 Žiari 

nad Hronom, ul. Cyrila a Metoda 357/23, 96501 Žiar nad Hronom, ktorý rozhodnutie vydal. 
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. 

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné súdom. 
 
 
 
 

Rozhodnutie sa doručí: 
Základná škola, Župkov č. 18, 966 71 Župkov  
Na vedomie: 
RÚVZ ZH  oddelenie epidemiológie 
RÚVZ ZH oddelenie HDM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUDr. Eva Striežová 
   regionálna hygienička 
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