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  Rozhodnutie  

  Popis konania / Účastníci konania
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného 
zdravotníctva v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení noviel (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) podľa § 3 ods. 1 písm. c), § 6 ods. 3 písm. e), § 12 ods. 
1 písm. a), § 12 ods. 2 písm. m), n), § 52 ods.1 písm. a) vo veci nariadenia protiepidemických opatrení pre Základnú školu s 
materskou školou, Krivec 1355, 962 05 Hriňová, IČO: 37 83 12 91 v súvislosti s nepriaznivým vývojom situácie vo výskyte 
akútnych respiračných ochorení u detí Základnej školy s materskou školou, Krivec 1355, 962 05 Hriňová, IČO: 37 83 12 91  
- organizačná zložka Materská škola a podľa  § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení noviel,  vydáva 
toto opatrenie:

 

  Výrok
V dobe  od  14.12.2022  do  20.12.2022  t. j. na  7 kalendárnych dní  zabezpečte uzavretie Základnej školy s materskou 
školou, Krivec 1355, 962 05 Hriňová, IČO: 37 83 12 91  – organizačná zložka Materská škola.

 

  Odôvodnenie
Oznámením Základnej školy s materskou školou – organizačná zložka Materská škola, Krivec 1355, 962 05 Hriňová zo dňa 
13.12.2022 nám bola oznámená zvýšená chorobnosť na akútne respiračné ochorenia u detí materskej školy.
Z celkového počtu 70 zapísaných detí Materskej školy Krivec bolo dňa 13.12.2022  neprítomných  39 detí z dôvodu 
chorobnosti t.j. 55,7 %. Tým, že je vysoká aktuálna chorobnosť detí a z dôvodu pretrvávania zvýšenej chorobnosti u detí v 
zariadení, situáciu hodnotím ako epidemický výskyt akútnych respiračných ochorení v  kolektíve. Pre zabránenie procesu 
šírenia nákazy bolo nevyhnutné z  protiepidemických dôvodov uzavrieť Základnú školu s materskou školou, Krivec 1355, 
962 05 Hriňová – organizačná zložka Materská škola a nevyhnutné je vykonať účinnú dezinfekciu priestorov a predmetov, 
pretože tieto ochorenia sa šíria vzdušnou cestou – kvapôčkovou infekciou. Pri znovuobnovení prevádzky materskej školy 
zabezpečte skupinovú izoláciu detí ( nespájať triedy ), dôsledný vetrací režim, dôkladné dodržiavanie osobnej hygieny – 
častú hygienu rúk detí, používanie jednorazových prostriedkov osobnej hygieny – jednorazové vreckovky, jednorazové 
utierky na ruky a vykonávanie dôkladnej  prevádzkovej hygieny.    
      
Prerušením prevádzky predmetnej materskej školy sa zabezpečí eliminovanie nahromadenia osôb v uzavretých 
miestnostiach, čo je predpokladom zabránenia procesu ďalšieho šírenia nákazy. 
Vzhľadom na rýchle šírenie  ARO a ich krátky inkubačný čas  (doba od nakazenia po objavenie sa prvých príznakov je 1 – 2 
dni) bolo nevyhnutné ako preventívne opatrenie rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a 
prípadnému odvolaniu odňať odkladný účinok.

 

  Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu  je možné podľa § 53 a § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. podať v  lehote do 15 dní od dňa 
doručenia odvolanie adresované Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo  Zvolene, Nádvorná  3366/12,  
960 01 Zvolen.
Z verejno-zdravotného záujmu prípadnému odvolaniu proti tomuto rozhodnutiu odnímam   odkladný účinok  podľa § 55 
ods. 2 zák. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa tretej časti Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.) ak 
nadobudlo právoplatnosť po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku – odvolania. 

 

  Mgr. MUDr. Viktor Kosmovský, MPH, MHA
regionálny hygienik

 
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci



 
Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, 96205 Hriňová, Slovenská republika
Doručuje sa  
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