
Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva 

so sídlom v Michalovciach 
Sama Chalupku 5, 071 01  Michalovce 

___________________________________________________________________________

č. k. 2021/04186      V Michalovciach, dňa 30.11.2021 

 

 

ROZHODNUTIE 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (ďalej len 

„RÚVZ Michalovce“) ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 

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.“) v 

súvislosti potvrdeným výskytom ochorení COVID-19 a iných respiračných ochorení 

v prevádzke Základná škola, Krymská č. 5, Michalovce, prevádzkovanej účastníkom konania 

Základná škola, Školská 2, Michalovce, IČO: 17080762 podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 12 ods. 

2 písm. n)  zák. č. 355/2007 Z. z. a podľa §§ 46 a 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 71/1967 Zb.“) nariaďuje tieto  

 

o p a t r e n i a: 

 

Podľa § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z. je účastník konania Základná škola, 

Krymská č. 5, Michalovce, IČO: 17080762 povinný zabezpečiť zákaz prevádzky prezenčného 

vzdelávania pre žiakov na druhom stupni v prevádzke Základná škola, Krymská č. 5, 

Michalovce. 

 

 

Termín plnenia: od 01.12.2021 do 10.12.2021  

Podľa § 55 ods. 2 zák. č.71/1967 Zb. RÚVZ Michalovce odníma odkladný účinok 

odvolania voči tomuto rozhodnutiu, nakoľko to vyžaduje naliehavý verejný záujem.  

 

Odôvodnenie 

 

Na základe výskytu ochorenia COVID-19 a iných respiračných ochorení v zariadení 

Základnej školy, Krymská č. 5, Michalovce, existencie rizika šírenia tohto prenosného 

ochorenia a potreby zamedziť šírenie tejto vzdušnej nákaze medzi žiakmi ako aj 
zamestnancami školského zariadenia, RÚVZ Michalovce nariadil účastníkovi konania 

opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia v súlade s § 12 ods. 2 

písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z.  

Dňa 29.11.2021 bola na RÚVZ Michalovce poskytnutá informácia o situácií v  
Základnej škole, Krymská č. 5, Michalovce, z ktorej vyplýva, že k dnešnému dňu predstavuje 

chýbajúci počet žiakov 34 %. Na zasadnutí krízového štábu mesta Michalovce dňa 

30.11.2021 bolo odsúhlasené prerušenie prezenčného vzdelávania žiakov navštevujúcich II. 

stupeň základných škôl v meste Michalovce aj s prihliadnutím na nepriaznivú 



epidemiologickú situácie v okrese Michalovce a chorobnosť detí vo veku 10 – 15 rokov. 

Z uvedeného dôvodu bolo v záujme ochrany verejného zdravia nevyhnutné nariadiť 

účastníkovi konania, aby na zabránenie ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 zabezpečil 
dočasné obmedzenie prevádzky pre žiakov na druhom stupni. 

 

P o u č e n i e: 

 

Podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. je možné proti tomuto rozhodnutiu podať 

odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 

Sama Chalupku 5, Michalovce. 

Podľa § 55 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. sa odníma odkladný účinok odvolania a podľa § 

55 ods. 3 citovaného zákona proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno 

odvolať. 

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné súdom.  

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

 

Základná škola, Krymská č. 5, Michalovce 
 
Na vedomie:  

- Mesto Michalovce 

- RÚVZ Michalovce, odd. HDM 

 

 

 

     MUDr. Janka Stašková, MPH                

                                                          regionálna hygienička 

 


