
 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 

 031 80 Liptovský Mikuláš 

Číslo: 2021/00876-02-Bc. Zbiňovská                      V Liptovskom Mikuláši dňa 24.06.2021 

            

 

 

 

 

 

Rozhodnutie 
 

           Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Liptovskom Mikuláši ako 

správny orgán príslušný  podľa  § 3  ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod  18,  § 6 

ods.3 písm. g) 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 zákon 

č. 355/2007 Z. z.), po preskúmaní žiadosti  účastníka konania – Základná škola, Kvačany 

227, Liptovská Sielnica, IČO: 37813455, o vydanie rozhodnutia k návrhu na  organizovanie  

zotavovacieho  podujatia – letnej školy v  Základnej škole, Kvačany 227, podľa § 46 a § 47 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len správny poriadok)                                               

rozhodol    takto : 

 

Žiadosti účastníka konania – Základná škola, Kvačany 227, Liptovská Sielnica, 

vyhovuje  a s návrhom na organizovanie zotavovacieho podujatia – letnej školy v Základnej 

škole, Kvačany 227, v termíne od 06.07.2021 do 10.07.2021, podľa § 13 ods. 4 písm. d) a  

§ 25 ods. 2 písm. a)  zákona č. 355/2007 Z. z., súhlasí.                                                       

                                                 

O d ô v o d n e n i e 
 

Účastník konania  Základná škola, Kvačany 227, podaním zo dňa 22.06.2021, 

evidovaným  pod číslom 2021/00876 - 01, požiadal  podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona 

č. 355/2007 Z. z. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 

(ďalej RÚVZ) o  vydanie rozhodnutia k návrhu na organizovanie zotavovacieho podujatia – 

letnej školy v Základnej škole, Kvačany 227, v termíne od 06.07.2021 do 10.07.2021. 

Predmetného zotavovacieho podujatia sa má  zúčastniť 56 žiakov, 15 pedagogických 

pracovníkov a 1 zdravotník. Účastníci podujatia budú ubytovaní v stanoch v priestoroch 

školského areálu, celodenné stravovanie bude zabezpečené v školskej jedálni pri základnej 

škole.  

             

 Pri organizovaní zotavovacieho podujatia postupujte v súlade s Usmernením 

hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zotavovacích podujatí 

podľa § 25  zákona č. 355/2007 Z.z., vydaným Úradom verejného zdravotníctva 

SR pod č. SOPZŠČ/6042/29797/2021, dňa 17.06.2021. Zvlášť upozorňujeme na 

povinnosť zabezpečiť aby všetci účastníci zotavovacieho podujatia a osoby 

zabezpečujúce priebeh zotavovacieho podujatia disponovali negatívnym 



výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín od 

doručenia výsledku.  

 Organizovanie zotavovacieho podujatia riešte vždy podľa aktuálnej 

epidemiologickej situácie, za dodržania, v čase konania podujatia,  platných 

opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, vydaných na ochranu verejného 

zdravia.    
 

Školská jedáleň pri Základnej škole Kvačany spĺňa hygienické požiadavky na prípravu 

stravy pre účastníkov podujatia. Jej prevádzka bola schválená RÚVZ, rozhodnutím  

č.2003/04278-002-Ká, zo dňa 03.06.2003. Prevádzkový poriadok bol schválený pod 

č.2013/02105-02-Kohárová, zo dňa 17.12.2013.  

 

Za dodržiavanie hygienických požiadaviek na úseku poskytovania stravovacích 

služieb je zodpovedný prevádzkovateľ školskej jedálne. 

   

Posúdenie zotavovacieho podujatia je v súlade so  zákonom  č. 355/2007 Z. z. 

 

Poučenie: Podľa  § 53 a § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu  možno  podať 

odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia Regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom v Liptovskom  Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš.  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

Doručuje sa:  
Základná škola 

Kvačany 227 

032 23 Liptovská Sielnica 

  

           MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA 

          poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 


