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35
OZNÁMENIE
o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 34/2020 V. v. SR,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných
podujatí

§ 4 ods. 2 písm. a) má správne znieť:
"a) hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného
podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie Covid-19
nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného
zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho
konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín,".
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VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19
pred vstupom do priestorov škôl

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) 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“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b
zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e), x) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození
verejného zdravia:
§1
Preukazovanie sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), x) a z) zákona sa v období od 11. decembra 2020 do 22. decembra 2020,
z dôvodu ochrany života a zdravia, žiakom piateho až deviateho ročníka základných škôl, žiakom stredných škôl
a pedagogickým zamestnancom vyučujúcim žiakov piateho až deviateho ročníka základných škôl a žiakov
stredných škôl inak ako dištančne, nariaďuje povinnosť pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov škôl
zaradených do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, 1 ktoré zabezpečujú výchovu
a vzdelávanie podľa osobitného predpisu2 (ďalej len „škola“) preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového
testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie
COVID-19 nie starším ako 14 dní.
(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:
a) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace;
b) osobu, ktorej akútny zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie antigénového
testu na ochorenie COVID-19 alebo vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19;
c) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie;
d) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra;
e) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit;
f) osobu, ktorá je onkologickým pacientom po chemoterapii alebo transplantácii, ktorá má leukopéniu alebo
osoba s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou);
g) žiakov a zamestnancov základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;
h) žiakov a zamestnancov stredných špeciálnych škôl, odborných učilíšť a praktických škôl;
i) žiakov základných a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sa zúčastňujú školského
vyučovania v malých skupinách tvorených z najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca;
j) pedagogického zamestnanca, ktorý vyučuje v malých skupinách podľa odseku 2 písm. i).
(3) Štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba je oprávnená požadovať od osôb podľa ods. 1
vstupujúcich do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje
niektorú zo skutočností podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až f); do tohto dokladu je štatutárny zástupca školy
alebo ním poverená osoba oprávnená nahliadnuť.
(4) Predloženie dokladu podľa ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa ods. 2 písm. a) až f) potvrdením
o výnimke podľa prílohy, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú
starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý
poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.

1

2

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
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§2
Viditeľné umiestnenie oznamu
Štatutárny zástupca školy je povinný zabezpečiť viditeľné umiestnenie oznamu o povinnosti preukazovať sa
negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní alebo negatívnym
výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní a o výnimkách podľa tejto vyhlášky na
všetky vstupy do školy.
§3
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020 V. v. SR, ktorou sa
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie
COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl.
§4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 11. decembra 2020.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky
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Príloha
k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 39/2020 V. v. SR

Vzor
Potvrdenie o výnimke

Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:
Menovaná/ý patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym
výsledkom antigénového testu alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 v zmysle
vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 39/2020 V. v. SR.

V ...............................................
Dňa .........................................

.............................................................
pečiatka a podpis lekára VLD/VLDD

