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prekrytie horných dýchacích ciest v  

zariadení v súvislosti s ne 

záväzných právnych predpisov 

1.  situácii, ak zákonný zástupca 

, tak ako to 

vyplýva z aktuálne  radu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky ? 

 ÚVZ. 

Aktuálne znenie je zverejnené vo Vestníku vlády SR: 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhla

ska_237.pdf  

, aby najskôr 

o existencii a obsahu aktuálne  VZ, na základe ktorej je povinný 

  

. 

ÚVZ sa za prekrytie horných dýc  

 

dýchacích ciest a  je potrebné 

 .  

a následne  z tváre a 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_237.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_237.pdf
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na nevyhnutný do osobitnej 

miestnosti a   

Ak je to nevyhnutné, o alebo úrad 

  

2.  situácii, ak zákonný zástupca po o výnimku 

z 

dôvodov)? 

 ani Ministerstvo 

vedy, výskumu a 

z  ÚVZ.  

Ak ide o z VZ, 

 

v   

ými poruchami 

autistického spektra  

3.  

 a 

ením zákona? 

najskôr  

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v v 

ÚVZ a regionálnych úradov verejného zdravotníctva publikované 

vo vestníku vlády , t. j.  sú záväzné pre 

subjekty na území Slovenskej republiky.  

Z uvedeného VZ a 

 rozsahu 

ustanovenom zákonom a  

uvedené, ÚVZ vydáva 

základe zákona, z 

republiky. 

4. iba Ústavou 

Slovenskej republiky

 

zákonného zástupcu  Ústavy Slovenskej republiky 

Ministerstvá a  na základe zákonov a v ich medziach 

 rávne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom. Tieto 

. 
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Z  Ústavy Slovenskej republiky  

základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, 

 

ÚVZ vydáva na základe Ústavy 

Slovenskej republiky a následne zákona. O prípadnom nesúlade  cne 

záväzných právnych predpisov s Ústavou Slovenskej republiky Ústavný 

súd  

 

Uvedené potvrdil aj súd v jednom zo svojich rozhodnutí, v prípade v 

    

bez povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. 

Okresný súd vo svojom rozhodnutí spis. zn. 19P/21/2021  , 

aby  situácie a scenáre, pri 

 ohrozeniu verejného zdravia, preto zakotvil zmocnenie pre úrad 

verejného zdravotníctva ako výkonný orgán, aby v konkrétnej situácii vyhodnotil situáciu 

a vydal primerané opatrenia . 

5. , 

 a 

 diskrimináciou 

a segregáciou , argumentovaním medzinárodnými zmluvami, 

právami a  trestného stíhania alebo správno-právneho 

 

iakov 

aj informácie uvádzané v tomto dokumente.  

, nebolo vyhovené z rôznych 

dôvodov v z týchto konaní.  

Ako príklad uvádzame citáciu z jedného z týchto rozhodnutí okresného súdu spis. zn. 

63C/41/2021:  

Ak sa stretne právo na vzdelanie a  zdravie, 

právo jednotlivca  a 

ochranu pred nákazlivou chorobou . 

o ne záväzných právnych predpisov s Ústavou 

 Slovenskej republiky.  

 

Riadi  

témy a  stanoviskách zverejnených k tejto téme na 

webovom sídle ministerstva. 
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  prípadných súdnych sporoch s  

z toho vyplývajúcich ministerstvo ako výkonný orgán 

 súdnych sporoch iné fyzické osoby ani 

právnické osoby, a takéto konanie by predstavovalo konanie nad rozsah zákona.  

pri domáhaní sa práv a oprávnených záujmov 

zákonných zástupcov detí a  právneho predpisu 

(   právny 

 V takom prípade sa 

 

Ak ide o , ministerstvu 

konanie fyzických osôb a právnických osôb z  

 

K podmienkam prístupu k 

  ich zákonným zástupcom 

6.   

z  

   

sa výnimka z  

1. prekonali COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledky RT-PCR testu 

na ochorenie COVID 19 alebo testu na protilátky), 

2.  

COVID-u. 

 . Na 

a   nebudú,  

v jednotlivých triedach.  

Ak bude   

alebo prekonali ochorenie COVID-19), v   

A  triede  na ochorenie COVID-

z tejto triedy  

a) v -  (

výnimku z karantény

v   

, 

b)  RÚVZ  prevádzku  triedach alebo 

, ly 
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pozitívnych na ochorenie COVID-19, 

. 

 

z 

o  alebo uplatnením výnimky z karantény. 

Ak ide o 

 VZ, ktorých 

implementácia VZ, 

VZ.   

K testovaniu na ochorenie COVID-19 v  

V  mimoriadne 

 v záujme zachovania zdravia a 

v i ). 

V  domácom prostredí 

na ochorenie COVID-19 v 

COVID-  

 tieto testy. 

Z v  je absolvovanie testovania na 

ochorenie COVID- .  

K tvrdeniam vo veci údajného 

vzdelanie v súvislosti s poskytovaním výchovy a vzdelávania 

 

 (napr. práva na 

 

Slovenskej republiky. 

d  

 

 35, 

42 medziach zákonov, 

ktoré tieto ustanovenia vykonávajú  

Vykonávacím zákonom k 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

v   

245/2008 Z. z. 

Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom náleze PL. ÚS 11/2013 z 22. 10. 2014 
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vzdelaniu, nemá charakter absolútneho práva, t. j. 

 a 

 

Ak ide o obsah práva na vzdelanie, z komentára k Ústave Slovenskej republiky v tejto súvislosti 

  306) k obsahu 

:  právo na 

prístup k vzdelaniu, 

zákonnými zástupcami maloletého . 

spôsobom neustanovuje formu výkonu práva na vzdelanie, t. j. právo na vzdelanie nemá na 

výchovu a vzdelávanie v  

nevyplýva ani z  

V 

 

.  

dochádzku, sa  alebo formou individuálneho 

 

vzdelávaním, k

 

Priamo zákon č. 245/2008 Z. z. ako vykonávací zákon k čl. 42 Ústavy Slovenskej republiky, 

ktorý ustanovuje „medze“ uplatňovania práva na vzdelanie, upravuje možnosť dištančného 

vzdelávania v rámci dennej formy štúdia.  

Z vyššie uvedených dôvodov sa nemožno stotožniť s tvrdením, podľa ktorého ústavné právo 

na vzdelanie musí byť uskutočňované výlučne prezenčne. 

Vo vzťahu k spôsobu a rozsahu limitácie práva na vzdelanie (napr. nahradením prezenčného 

vzdelávania dištančným vzdelávaním) je potrebné zohľadňovať aj princíp proporcionality, pri 

ktorom sa vyžaduje, aby sa obmedzenie základného práva uskutočnilo na základe zákona, aby 

bol dostatočne určitý cieľ tohto obmedzenia, aby sa sledovaný cieľ ochrany základného práva 

nedal dosiahnuť inak ako obmedzením iného základného práva a aby sa nešlo nad rámec toho, 

čo je potrebné na dosiahnutie sledovaného cieľa. 

Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky 

a § 59b ods. 1 a 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
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 zdravotníctva [§ 4 ods. 1 písm. g)], úrad verejného 

zdravotníctva [§ 5 ods. 4 písm. k)] alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva [§ 6 

ods. 3 písm. e)] . 

(3

verejného zdravotníc  a nadobúda 

 

N sa 

verejného zdravia. Takýmto opatrením  aj úprava vstupu osôb do priestorov 

 Od 28. júla 2021 patrí medzi opatrenia, ktoré je 

trenia, ktorými sú  aa) aj 

u do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých 

vstupujúcich osôb -19, 

alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom 

výsledku testu na ochorenie COVID-19; potvrdenie, ktorým sa osoba preukazuje musí 

 a 

.  

V VZ sa s 

uvedené  v závislosti od vývoja pandemickej situácie. 

 Fyzické osoby-podnikatelia a 

 

opatrenia pri ohrozeniach verejného 

  

Ak by ÚVZ  al vstup do priestorov 

 vymedzenými výnimkami a pedagogický zamestnanec, 

odmietol  

je 

povinné 

vstup takejto osoby do budovy . 

Zár VZ 

 

Priestupku na úseku verejného 

zdravotníctva sa dopustí ten, kto ... nesplní nariadené opatrenie pri ohrozeniach verejného 

§ 48 ods. 4 

 

Správneho deliktu na úseku 

verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba  

nesplní nariadené opatrenie 

4 ods. 1 

písm. g) alebo § 48 ods. 4  



 

Verzia: 0.97 17.8.2021 8 

V nadväznosti na   

 len na základe zákona a 

 

Slovenskej republiky a rovnako tak aj   pri výkone svojich 

kompetencií  ústavu, ústavné zákony, zákony a iné 

záväzné právne predpisy . 

prekrytie horných dýchacích ciest v  

zariadení 

 reventívnych ochranných pomôcok 

na prekrytie horných dýchacích ciest v   uvádzame 

nasledovné: 

Úrad verejného zdravotníctva 

eniam 

 

predchádzanie 

ochoreniam sú  

Úrad verejného zdravotníctva 

alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia 

 

Z VZ 

 kompetencii pri splnení zákonných 

VZ) 

 

citovaného § 59b ods. 1 a VZ  

  je upravená  

VZ   237/2021 V. v. z 12. augusta 2021

ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest,   od 

16. mája 2021. V porovnaní s doteraz   

k 

 ÚVZ 237

rú . 

Výnimka z  

 len deti v  inom obdobnom zariadení 

pre deti alebo v nými poruchami autistického spektra, 

 na osoby 

 , t. j. aj ak ide o 

Výnimky sa dagogických zamestnancov a odborných 

sluchovým postihnutím alebo 
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poruchami autistického spektra a pedagogických zamestnancov a 

u 

.  

 

 VZ, aj 

je povolené s 

 

  to v presne vymedzených prípadoch, a to 

 

zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.  

ia horných dýchacích ciest ochrannými 

imunologickými a VZ 

 

ÚVZ s a 2021  , ktorou sa 

naria  

prevádzky len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami.   

ods. 3 40/2021 V. v., kto

ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok V

zariadení sa  ... vstup a pobyt vo 

krytými 

hornými dýchacími cestami;  

 posúdeniu zákonnosti doteraz  

okresné súdy ich  z  

okresný súd vo svojom rozhodnutí spis. zn. 19P/21/2021 , 

aby  situácie a scenáre, pri 

 ohrozeniu verejného zdravia, preto zakotvil zmocnenie pre 

úrad verejného zdravotníctva ako výkonný orgán, aby v konkrétnej situácii vyhodnotil 

situáciu a vydal primerané opatrenia  a 

63C/41/2021 dôvodil Ak sa stretne právo na vzdelanie a  zdravie, 

  a ani 

ochranu pred nákazlivou chorobou . 

ktorých zákonov 

 

z. o  
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Z 

-vzdelávacieho procesu v  

jedna z   rámci 

 

Fyzické 

 

 48 ods. 4 

r)

prípade p  

 

zdravotníctva sa dopustí ten, kto ... nesplní nariadené opatrenie pri ohrozeniach verejného 

 r), t), u), y) a 

 

sankcie  

 blokovom konaní do 99 eur, ak odsek 2 alebo 

 

Na zák -

vzdelávacom procese v 

 s . 


