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ROZHODNUTIE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch ako orgán príslušný podľa
§ 3 ods. 1 písm. c) 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 zák. č. 355/2007 Z. z.) a podľa
§ 6 ods. 3 písm. e) zák. č. 355/2007 Z. z. vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie ochoreniam
takto
rozhodol
Podľa § 48 ods. 4 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z. n a r i a ď u j e
účastníkovi konania Materská škola, Ľ. Fullu 2705/8 , 955 03 Topoľčany, IČO 37860585 zákaz
prevádzky v priestoroch triedy sovičiek - V.B Materskej školy, Ľ. Fullu 2705/8 , 955 03 Topoľčany
do 20.11.2021 vrátane na základe hlásenia pozitívne testovaného dieťaťa materskej školy na
koronavírus SARS-CoV-2.
Toto opatrenie je účastník konania povinný plniť ihneď, dňom doručenia rozhodnutia.
Odôvodnenie
V 45. kalendárnom týždni 2021 RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch rozhodol z dôvodu
zabezpečenia preventívnych protiepidemických opatrení na zabránenie vzniku a šírenia nákazy
spôsobenej novým koronavírusom SARS-Co-2 v prevádzke triedy sovičiek - V.B Materskej školy, Ľ.
Fullu 2705/8 , 955 03 Topoľčany prerušiť výchovno-vzdelávací proces. Epidemiologickým šetrením
dňa 12.11.2021 bolo zistené, že pozitívne testované dieťa bolo poslednýkrát v kontakte s deťmi triedy
sovičiek - V.B uvedenej materskej školy dňa 10.11.2021. Vzájomný kontakt pozitívne testovaného
dieťaťa s deťmi v triede sovičiek -V.B bol vyhodnotený ako priamy úzky kontakt s vysokým rizikom
expozície, nakoľko boli v uzatvorenom vnútornom priestore vo vzdialenosti menšej ako 2 m, čas dlhší
ako 15 minút.
Materská škola, Ľ. Fullu 2705/8 , 955 03 Topoľčany, IČO 37860585 je ďalej povinná
zabezpečiť poučenie osôb - zákonných zástupcov detí, že počas prerušenia prevádzky v triede
sovičiek - V.B Materskej školy Ľ. Fullu 2705/8 v Topoľčanoch sú deti povinné dodržiavať
nasledovné opatrenia do 20.11.2021 vrátane:
a/ dodržiavať karanténu,
b/ zdržiavať sa počas karantény iba v mieste karantény,
c/ zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,
d/ dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest,
e/ dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré s ňou bývajú počas jej

karantény v mieste, kde vykonáva karanténu,
f/ v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o
svojej karanténe poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
g/ denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia
a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať
svojho všeobecného lekára,
h/ denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,
i/ o svojej karanténe bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou SMS svojho všeobecného lekára,
j/ ak tak určí všeobecný lekár, podstúpiť diagnostiku ochorenia COVID-19 najskôr po piatich dňoch
od úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
k/ pri opustení miesta karantény v nevyhnutných prípadoch musí mať horné dýchacie cesty prekryté
respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom
a dodržiavať hygienu rúk.
Dodržiavanie karanténnych opatrení sa netýka osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s
určenými deťmi alebo zamestnancami.
Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zák. č. 355/2007 Z.z. regionálny úrad verejného zdravotníctva
vydáva zákaz alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb.
Podľa § 12 ods. 1 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. opatrenia na predchádzanie ochoreniam sú
opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.
Podľa § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu
prenosných ochorení sú zákaz činnosti alebo prevádzky.
Podľa § 52 ods. 1 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. fyzické osoby – podnikatelia a právnické
osoby sú povinné plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c), e)
a g) až n).
V záujme potreby prerušenia epidemického procesu vzniku, šírenia nákazy a na predchádzanie
možným komplikáciám u chorých, ako aj z dôvodu potreby zabezpečenia všetkých osôb podozrivých
z ochorenia vyžadujúcich si laboratórnu diagnostiku, nakoľko boli v kontakte s potvrdeným prípadom
nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
P o u č e n i e : Podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní od jeho doručenia odvolanie na Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856, 955 01.
Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem, z dôvodu potreby zabránenia šírenia prenosného
ochorenia sa odkladný účinok odvolania podľa § 55 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov vylučuje.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
v znení neskorších predpisov, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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