
 

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI 

Cesta k nemocnici 1, 975 56  Banská Bystrica 
 

 

 
 

Číslo spisu: A/624/2021/HDM                                          V Banskej Bystrici, dňa 15. 02. 2021 

 

 

 

ROZHODNUTIE 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 

 

Popis konania / Účastníci konania 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len 

„RÚVZ BB“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojitosti 

s prílohou č. 1 bod. 19/ 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. č. 71/1967 Zb.) vo veci účastníka konania: Mesto 

Banská Bystrica, sídlo: ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00313271 v konaní: na 

uloženie opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa §12 ods. 2 písm. n) zákona č. 

355/2007 Z. z. rozhodol   takto: 

    

                                                   Výrok rozhodnutia 

 

S účinnosťou od doručenia tohto rozhodnutia  do  14 dní  od  12. 02. 2021 -  to je deň 

posledného kontaktu s pozitívne testovanou osobou na COVID – 19 podľa § 12 ods. 2 

písm. n ), § 48 ods. 4 písm. c) a e)  zákona č. 355/2007 Z. z. sa účastníkovi konania zakazuje 

vykonávať výchovno-vzdelávací proces v 1. triede Materskej školy, Lazovná 32, 974 01 

Banská Bystrica a súvisiacemu pedagogickému  a nepedagogickému personálu 

školského zariadenia, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou na 

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 výchovno-

vzdelávací proces v 1. triede na základe tohto rozhodnutia.  



 

 

        Osoba v karanténe je v súlade s § 51 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 355/2007 Z. z. 

povinná: 

 

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 nosenie rúšok, 

e) dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu 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. 

 

Miesto karantény môže osoba opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s: 

 

a) nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti, 

b) odberom vzorky biologického materiálu v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-

19, 

c) nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ich  nevie zabezpečiť 

prostredníctvom inej osoby; pričom  pri zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb  

je povinná mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového 

ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk, 

d) účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak nemá žiadne klinické 

príznaky ochorenia; počas účasti na pohrebnom obrade je povinná dodržiavať odstup 

najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať 

prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu, alebo s jeho prekrytím 

chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk. 

 

Ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností zákonný zástupca dieťaťa alebo 

osoba vykonávajúca náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnsku starostlivosť, alebo 

ústavnú starostlivosť. 

 

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.. 

 



 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 

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 BB 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 pedagogickej pracovníčky Materskej školy, 

Lazovná 32, 974 01 Banská Bystrica,  ktorá bola v poslednom úzkom kontakte dňa       

12. 02. 2021 s deťmi, pedagogickým a nepedagogickým personálom materskej školy. 

 

Podľa § 3 ods. 1 písm. c) a prílohy č.1. bod 19 zákona č. 355/2007/ Z. z.  Orgánom verejného 

zdravotníctva v rozsahu ustanovenom týmto zákonom je RÚVZ BB pre územný obvod 

okresov Banská Bystrica a Brezno. 

  

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. 

 

Podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. Rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými 

právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo 

zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.  

 

Podľa § 41 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a 



poučenie o odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom 

konania vyhovuje v plnom rozsahu.  

 

Podľa § 41 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením 

ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o 

povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania 

povinnosť na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť kratšia, než 

ustanovuje osobitný zákon. 

 

Podľa § 41 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, 

ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení 

dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých 

rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich 

vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. 

 

Podľa § 41 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. poučenie o odvolaní (rozklade) obsahuje údaj, či je 

rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať (podať rozklad), v akej lehote, na 

ktorý orgán a kde možno odvolanie podať. Poučenie obsahuje aj údaj, či rozhodnutie možno 

preskúmať súdom.  

 

Podľa § 41 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. v písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie aj 

orgán, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia, meno a priezvisko fyzickej osoby 

a názov právnickej osoby. Rozhodnutie musí mať úradnú pečiatku a podpis s uvedením mena, 

priezviska a funkcie oprávnenej osoby. Ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe 

podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, neobsahuje úradnú 

pečiatku a podpis, ale je správnym orgánom autorizované podľa osobitného predpisu o 

elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť ďalšie 

náležitosti rozhodnutia. 

 

Podľa § 41 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti 

v písomnom vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví a 

upovedomí o tom účastníkov konania. 

 

Podľa § 41 ods. 7 zákona č. 71/1967 Zb. osobitné zákony ustanovujú, v ktorých prípadoch sa 

rozhodnutie, ktorým sa účastníkovi konania v plnom rozsahu vyhovuje, len vyznačí v spise a 

účastníkovi konania sa namiesto písomného vyhotovenia rozhodnutia vydá osobitný doklad 

alebo poskytne plnenie.  

 

RÚVZ BB 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 príslušný RÚVZ uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona 

č. 355/2007 Z. z. vo výške od 150  eur do 20.000 eur. 

 

 

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 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 

v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica. 

 

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

ods. 3 cit. zákona proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať. 

  

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné súdom. 

 

 

 

                                                                                 MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.                                               

                                                                                                  regionálna hygienička 

 

 

Doručuje sa: 

Mesto Banská Bystrica 

ČSA 26 

974 01 Banská Bystrica  
 


