REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V PREŠOVE
Hollého 5, 080 01 Prešov
Č. 2020/014668

Prešov 11. 10.2020
ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove ako príslušný orgán podľa § 3
ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 a § 6 ods. 3 písm. e) 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.) a podľa § 46 a § 47 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
správny poriadok) rozhodol
takto:
Podľa § 48 ods. 4 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z.
sa n a r i a ď u j e účastníkovi konania Materská škola Varhaňovce 20, 082 05 Varhaňovce,
IČO: 00327956 v zastúpení PaedDr. Gabriela Onderčová – riaditeľ školy zákaz prevádzky
v škole: Materská škola Varhaňovce 20, 082 05 Varhaňovce, od 12.10.2020 do doby
preukázania negativity RT – PCR testu u dotknutých osôb v Materská škola Varhaňovce 20,
082 05 Varhaňovce .
Toto opatrenie je účastník konania povinný plniť ihneď, dňom doručenia rozhodnutia.
Odôvodnenie
RÚVZ so sídlom v Prešove zistil dňa 11.10.2020 laboratórne potvrdený prípad nákazy
novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID -19 metódou RT – PCR
u osoby meno : PaedDr. Gabriela Onderčová , zamestnanec Materskej školy Varhaňovce 20,
082 05 Varhaňovce .
Uvedená osoba sa nachádzala v škole naposledy dňa 5.10.2020. 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.
Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. RÚVZ so sídlom v Prešove vydáva
zákaz alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb.
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. 2 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenia na predchádzanie vzniku
a šíreniu prenosných ochorení sú zákaz činnosti alebo prevádzky.
Podľa § 52 ods. 1 písm. a) zákona 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
a v záujme potreby prerušenia epidemiologického procesu šírenia nákazy potrebné rozhodnúť
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Podľa § 53, § 54 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať
odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky. Odvolanie sa doručuje na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Prešove.
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 je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné
správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.
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