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V Senici, dňa 19.02.2021

Rozhodnutie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici ako orgán príslušný
podľa § 3 ods. 1 písm. c), § 6 ods. 3 písm. e) 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 „zákona č. 355/2007 Z. z.“) a podľa § 46 a § 47
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zák. č. 71/1967 Zb.“) rozhodol
takto:
Podľa § 48 ods. 4 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z. sa n a r i a ď u j e
účastníkovi konania: Obec Prievaly, 906 34 Prievaly 189, IČO: 00309885, na základe
hlásenia potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim
ochorenie COVID - 19 u zamestnanca školy, zákaz prevádzky Základnej školy Prievaly,
Materskej školy Prievaly a Školskej jedálne pri materskej škole Prievaly, 906 34 Prievaly 187,
od 20.02.2021 do 04.03.2021 vrátane.
Toto opatrenie je účastník konania povinný plniť ihneď, dňom doručenia rozhodnutia.
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..
Odôvodnenie:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici zistil dňa 19.02.2021
laboratórne potvrdený prípad nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim
ochorenie COVID - 19 u zamestnanca základnej školy. Uvedená osoba sa nachádzala v škole
naposledy dňa 18.02.2021. Vzájomný kontakt osôb (pedagógov, resp. detí) bol vyhodnotený
ako priamy úzky kontakt v uzatvorenom vnútornom priestore vo vzdialenosti menšej ako 2 m,
čas dlhší ako 15 minút. Ide o prenosné ochorenie, ktoré sa šíri vzduchom. Akútnu infekciu
dýchacích ciest COVID - 19 spôsobuje nový koronavírus (SARS-CoV-2) z čeľade
Coronaviridae. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom
pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Vzájomný kontakt osôb (pedagógov, resp.
žiakov) bol vyhodnotený ako priamy úzky kontakt v uzatvorenom vnútornom priestore vo
vzdialenosti menšej ako 2 m, čas dlhší ako 15 minút. Takýto spôsob kontaktu predstavuje
významné zdravotné riziko pre exponované osoby so zvláštnym dôrazom na deti a žiakov
nižších ročníkov, kde ešte nie je dostatočne vybudovaná imunita.
Na zabránenie vzniku a šíreniu ochorení spôsobených novým koronavírusom je
potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam v rozsahu, ktorý je stanovený v tomto
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rozhodnutí. Všetky nariadené protiepidemické opatrenia boli telefonicky konzultované s
účastníkom konania.
Účastník konania sa upozorňuje, že osoby po dobu izolácie v domácom prostredí
musia v záujme ochrany zdravia iných ľudí strpieť aj obmedzenia ako je napríklad zdržanie sa
sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných
hromadných podujatí alebo prijatie osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste
izolácie), zdržanie sa účasti na výučbových aktivít, zdržanie sa cestovania alebo akýchkoľvek
iných činností, ktoré si vyžadujú opustenie miesta izolácie alebo prijať v mieste izolácie
vnímavé osoby.
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).
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany zdravia ľudí
potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a nariadiť
opatrenia na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia v zmysle citovaných predpisov.
Zdôvodnenie vylúčenia odkladného účinku rozhodnutia vyplýva z dôvodu zamedzenia
šírenia nákazlivého vírusového ochorenia spôsobeného novým koronavírusom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať
odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava prostredníctvom Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, Kolónia 557, 905 01 Senica.
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.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny
súdny poriadok v znení neskorších predpisov, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ľubomír Šarabok
poverený výkonom funkcie
regionálneho hygienika
Rozhodnutie sa doručí:
Obec Prievaly, 906 34 Prievaly 189, IČO: 00309885

