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ÚVOD 

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky ZUŠ Široké po dobu 

trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení 

a odporúčaní.  

Dokument rešpektuje uznesenia vlády SR, vyhlášky, opatrenia a rozhodnutia Úradu 

verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako  ÚVZ SR). Predstavuje nadstavbu platných opatrení 

a bude podliehať pravidelnej aktualizácii.  

Ak bude potrebné, zriaďovateľ konzultuje s regionálnymi úradmi verejného 

zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚVZ“) organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami. 

Zúčastnená osoba bude informovaná o postupoch, ktoré je potrebné zachovať: 

►  žiak – triednym učiteľom 

► pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy - oboznámením sa s dokumentom 

a následným podpisom dokumentu 

► zákonný zástupca – triednym učiteľom, informáciami na web stránke školy 

 www.zussiroke.sk 

 

Zelená fáza 

● v škole nie je žiaden podozrivý žiak, alebo zamestnanec; 

● v škole je jeden alebo viac žiakov alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia 

na COVID-19 (ani jeden žiak/zamestnanec nie je pozitívny) 

ZRIAĎOVATEĽ  

 

 Vydá riaditeľke ZUŠ pokyn na zabezpečenie dôkladného čistenia a dezinfekcie 

priestorov pred otvorením prevádzky ZUŠ, kvôli prevencii nákazy COVID-19. 

 V spolupráci s riaditeľkou ZUŠ zabezpečí pre všetkých zamestnancov ZUŠ  

dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj 

osobné ochranné prostriedky.  

 Pre prevádzku ZUŠ zabezpečí primerané množstvo bezdotykových teplomerov 

a zásobníkov na papierové utierky do umyvární vrátane papierových utierok.  

 V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 v ZUŠ, bezodkladne rieši 

vzniknutú situáciu podľa usmernenia tohto materiálu, časť Oranžová fáza.  



 
 
 
 
 

 Škola si pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia 

COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlení 

priestor. Miestnosť štandardne slúži aj na iné účely, ak je však do nej umiestnený 

žiak s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo iného prenosného ochorenia, 

následne po opustení miestnosti žiakom bude dôkladne vydezinfikovaná (podľa 

usmernenia Úradu verejného zdravotníctva) a vyvetraná. 

 

RIADITEĽKA  

  

 ●  Aktualizuje pokyny, upravujúce prevádzku ZUŠ. 

• Zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným   

   prostriedkom. 

• Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania     

   v trvaní 3 a viac dní po sebe nasledujúcich (vrátane víkendov a sviatkov)    

   písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného   

   ochorenia a nemá nariadené  karanténne opatrenie.  

• Zabezpečí v súčinnosti so zriaďovateľom plynulú prevádzku ZUŠ, pokiaľ   

    rozhodnutie ministra školstva neurčí inak.  

• V prípade, že u žiaka alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené   

   ochorenie na COVID-19, postupuje podľa usmernenia tohto materiálu, časť   

   Oranžová fáza.  

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA  

 

 Dodržiava aktualizované pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky 

prevádzky ZUŠ v šk. roku 2020/2021 (umiestnené na webe školy: 

www.zussiroke.sk). 

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode 

žiaka do ZUŠ a pri odchode žiaka zo ZUŠ (prekrytie horných dýchacích ciest, 

dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). 



 
 
 
 
 

 Zabezpečí aby žiak mal prekryté horné dýchacie cesty rúškom/príp. 

respirátorom, šálom, šatkou a papierové jednorazové vreckovky. 

 Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do ZUŠ v trvaní viac ako 3 po 

sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie 

zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. 

 Po prerušení dochádzky žiaka viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa 

nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca 

potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. 

 Na vyučovanie prichádza iba zdravý žiak, ak má nádchu, kašeľ, bolesti hlavy 

nenavštevuje ZUŠ. 

 V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy.  

 Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak 

bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a 

dorast alebo miestne príslušným regionálnym RÚVZ. Za týchto podmienok 

nemôže žiak navštevovať školu. 

 

VŠEOBECNÉ OPATRENIA  

  

 Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní RÚVZ a sú založené na 

princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.  

Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. 

Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie 

skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom. Ruky sú opatrenia 

eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny 

sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s 

frekventovaným dotykom. 

Odporúčania:  

 Minimalizovať zhromažďovania osôb pred ZUŠ. 

 Žiak si pred vyučovaním odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je 

v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. 



 
 
 
 
 

 Žiak nosí osobnú ochrannú pomôcku na prekrytie horných dýchacích ciest vo 

vonkajších a vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy (okrem 

vyučovacieho procesu tried dychového oddelenia a spevu). 

 Nepedagogickí zamestnanci školy nosia osobnú ochrannú pomôcku na prekrytie 

horných dýchacích ciest.  

 Pedagogickí zamestnanci nosia osobnú ochrannú pomôcku na prekrytie horných 

dýchacích ciest.  

 V miestnosti, v ktorej sa zdržuje žiak na individuálnom a kolektívnom vyučovaní, 

je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.  

 Zamestnanci ZUŠ budú opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavanie 

hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní. 

 Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné.  

 Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Nepoužívame nateraz vzduchové sušiče 

rúk. 

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha dvakrát denne a podľa potreby. 

 Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach 

upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, 

ostatných povrchov a predmetov. 

 Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí 

zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa vykonáva  najmenej raz 

denne. 

 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré 

používa zvlášť veľký počet ľudí, bude vykonávaná minimálne dvakrát denne 

a podľa potreby (napr. kľučky dverí). 

 Zo smetných košov budú odstránené vrchné uzávery, aby nebol nutný fyzický 

kontakt rúk s košom pri zahadzovaní. 

PRI PODOZRENÍ NA OCHORENIE  

 

 Žiaka či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestny príslušný 

RÚVZ alebo všeobecný lekár. Zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po 

indikácii RÚVZ alebo všeobecným lekárom škole, že je u jeho dieťaťa (v prípade 



 
 
 
 
 

zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade zamestnanca) podozrenie na ochorenie 

COVID -19. 

 

Pri podozrení na ochorenie ŽIAKA 

 

 Žiak nenavštevuje ZUŠ až do oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu   

zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným spôsobom. 

 NEGATÍVNY TEST žiaka, zákonný zástupca informuje školu, výučba 

prebieha v štandardnom režime Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný 

RÚVZ alebo Všeobecný lekár pre deti a dorast. 

 POZITÍVNY TEST žiaka, zákonný zástupca informuje školu. Škola 

prechádza do oranžovej fázy. Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný 

RÚVZ alebo Všeobecný lekár pre deti a dorast. 

 V prípade, že podozrivý žiak nie je podrobený RT-PCR, manažuje ho príslušný 

RÚVZ alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. 

 

Pri podozrení na ochorenie ZAMESTNANCA 

 

 Pedagogický zamestnanec nechodí do práce až do usmernenia príslušným 

RÚVZ alebo Všeobecným lekárom alebo výsledkov jeho RT-PCR testu, výučba 

prebieha upraveným spôsobom z dôvodu chýbajúceho zamestnanca, podľa 

možností ZUŠ. 

 NEGATÍVNY TEST informuje riaditeľku školy a zamestnávateľa, výučba 

pokračuje v štandardnom režime. Podozrivého manažuje miestne príslušný 

RÚVZ alebo Všeobecný lekár. 

 POZITÍVNY TEST informuje riaditeľku školy a zamestnávateľa, situáciu 

manažuje ďalej miestny príslušný RÚVZ alebo Všeobecný lekár, ZUŠ 

prechádza do oranžovej fázy. 

 V prípade, že podozrivý zamestnanec nie je podrobený RT-PCR, manažuje ho 

príslušný RÚVZ alebo Všeobecný lekár pre deti a dorast. 

 

 

 



 
 
 
 
 

PRACOVNO - PRÁVNE VZŤAHY  

 

 Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa 

pracovnej zmluvy a pracovnej náplne. 

 Ak niektorý zo zamestnancov zo subjektívnych dôvodov (obava z nákazy, 

nepodložená klinickými príznakmi) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne 

a na pracovisku: 

  -  zamestnávateľ sa môže dohodnúť so zamestnancom na čerpaní  

  dovolenky (§ 111 ods. 1  Zákonníka práce) 

   - ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady 

  mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 

  písm. c) Zákonníka práce alebo 

  - zamestnanec môže doniesť lekársky posudok, že dočasne nemôže 

  vykonávať prácu (preukázať dočasnú nespôsobilosť na vykonávanie 

  práce - PN) 

●  Pri podozrení na ochorenie Covid-19 v prípade zamestnanca napríklad z 

dôvodu kontaktu s osobou, ktorá bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19, 

tento zamestnanec odchádza do domácej izolácie (zamestnancovi je RÚVZ nariadené 

karanténne opatrenie alebo izolácia) a zamestnávateľ ospravedlní jeho neprítomnosť 

na pracovisku. Tento zamestnanec môže vykonávať práce z domu až do doby, 

kým nebude pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19. Po negatívnom výsledku 

laboratórneho testovania zamestnanci postupujú podľa pokynov orgánu verejného 

zdravotníctva. 

●  Ak zamestnanec bude pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19, je 

povinný postupovať podľa pokynov orgánu verejného zdravotníctva, t.j. prestane 

vykonávať prácu z domu z dôvodu, že ochorel, a ide o dočasnú pracovnú 

neschopnosť, pri ktorej mu vznikne nárok na nemocenské od Sociálnej poisťovne; ak 

zamestnancovi obvodný lekár vystavil tzv. PN–ku, zamestnanec práce nevykonáva a 

zamestnávateľ mu počas pracovnej neschopnosti nemôže prideľovať prácu z domu. 

 ●  Zamestnanci, ktorí neboli v kontakte s osobou pozitívne testovanou, ani 

 nemajú nariadenú karanténu, nie sú chorí avšak nemôžu vykonávať práce na 

 pracovisku  z dôvodu , že škola je zatvorená, resp. je prerušené vyučovanie v  škole, 

 ide o  prekážku v práci na strane zamestnávateľa. V tomto prípade zamestnanci 

 môžu  vykonávať prácu z domu, tzv. „home office“ formou  dištančného 



 
 
 
 
 

 vzdelávania. Ak  nie je možné vykonávať práce z domu podľa §  250b ods. 2 

 Zákonníka práce, ide o  prekážku v práci na strane zamestnávateľa a 

 zamestnancovi prináleží podľa § 250b  ods. 6 Zákonníka práce 80% funkčného 

 platu. 

● Ak dôvody na výkon práce z domácnosti (ako výnimka) pominuli – zmena 

v epidemiologickej situácii, zamestnanec je povinný vykonávať práce z dohodnutého 

miesta výkonu práce. 

 

    Oranžová fáza 

 v prípade potvrdenia ochorenia COVID–19 u žiaka alebo zamestnanca 

PRI POTVRDENÍ OCHORENIA 

  

 ŽIAK 

 ● Ak sa potvrdí ochorenie COVID-19 u jedného žiaka, preruší sa vyučovanie v 

 triede  daného žiaka a vylúčia sa z vyučovacieho procesu jeho úzke kontakty. 

 Žiaka manažuje Všeobecný lekár, prípadne RÚVZ. 

 ● Ak sa u niektorých  žiakov vylúčených zo školského procesu objavia počas domácej  

 izolácie príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje Všeobecný lekár alebo príslušný 

 RÚVZ. 

 ZAMESTNANEC 

 ● Ak sa potvrdí ochorenie na COVID-19 u zamestnanca, zamestnanec nastupuje 

 na PN, vylúčia sa z vyučovacieho procesu úzke kontakty zamestnanca.

 Zamestnanca  manažuje Všeobecný lekár, prípadne RÚVZ. 

 ● Ak sa u niektorého z priamych kontaktov pozitívne testovaného zamestnanca objavia 

 počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje Všeobecný 

 lekár alebo RÚVZ. 

 V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného 

 hygienika. 

ORGANIZÁCIA VÝCHOVNO-VZELÁVACIEHO PROCESU  

  

 ● U žiakov s prerušeným výchovno-vzdelávacím procesom z dôvodu podozrenia či 

 ochorenia na COVID-19 škola prejde na dištančnú formu vzdelávania, ak minister 

 svojím rozhodnutím nerozhodne inak. 



 
 
 
 
 

 ● V ZUŠ sa nebudú organizovať žiadne umelecké aktivity mimo povinného výchovno-

 vzdelávacieho procesu. 

 

ČERVENÁ FÁZA 

● pri potvrdených viacerých pozitívnych prípadoch medzi žiakmi, alebo 

zamestnancami, jedná sa o epidemický výskyt  - a po nariadení RÚVZ 

PRI POTVRDENÍ OCHORENIA 

 

ŽIAK 

● U dvoch a viacerých žiakov jednej triedy, preruší sa vyučovanie v tejto triede , 

vylúčia sa z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty a prechádza sa na dištančnú 

výučbu. 

● Ak sa u niektorých žiakov vylúčených zo školského procesu objavia počas doby 

zatvorenia triedy príznaky alebo sa u nich potvrdí ochorenie na COVID-19, prerušuje 

sa štandardný vyučovací proces v každej triede a ďalej sa postupuje podľa usmernenia 

miestne príslušného RÚVZ. 

ZAMESTNANEC 

● Osobám v úzkom kontakte s pozitívne testovaným pedagogickým a nepedagogickým 

zamestnancom sa neumožňuje dochádzka do školy a nástup do práce. 

●V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného 

hygienika. 

 

ORGANIZÁCIA VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU 

 

 ● V ZUŠ bude nevyhnutné zmeniť organizáciu vyučovania (rozvrhy hodín,  

 časové členenie vyučovacieho dňa. ZUŠ má možnosť upraviť obsah a formu 

 vzdelávania. 

 

  Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky ZUŠ po 

dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní, bude pravidelne 

aktualizovaný v zmysle nariadení ÚVZ SR, MŠVVaŠ SR a podľa aktuálnych potrieb 

a podmienok školy – formou dodatkov. 

     spracovala riad. školy: Mgr. Lenka Nehilová, DiS.art 
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Príloha 1 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim 

osobám, deťom a žiakom 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by 

mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 

(zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná 

vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný 

príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj 

inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do 

priestorov školy. 

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné 

telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre 

deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav 

nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri 

opätovnom nástupe dieťaťa/žiaka do školy sa 

dieťa/žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti 

podpísaným zákonným zástupcom. 

 

 



 
 
 
 
 

Príloha 1a 

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti 

 

Vyhlasujem že ja, ................................................................................................, 
bytom v  ........................................................................................., neprejavujem 
príznaky akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malát-
nosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so 
sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa 
(nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký pro-
duktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté za-
červenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži), že regionálny úrad verejného 
zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti mi nenariadil karan-
ténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

 

Ďalej mi nie je známe, že by som ja alebo iné osoby1, so mnou žijúce v spoločnej 
domácnosti boli v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte2 s osobou potvr-
denou alebo podozrivou z ochorenia COVID-19.3 

 

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, naj-
mä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 
písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 
 
V................................. dňa: .............................                                 
 
 
                                                                                             
                                                              ............................................................... 
                                                                                                         podpis 

 

                                                                 
1
 prehlasuje návštevník a iné osoby, ak neprekonali ochorenie COVID – 19 alebo neboli zaočkovaní/é proti 
ochoreniu COVID – 19, v prípade že návštevník a iné osoby prekonali ochorenie COVID - 19 alebo boli zaočko-
vaní, tak pre nich platí výnimka z karantény podľa platnej vyhlášky ÚVZ a nie sú považovaní za úzky kontakt. 

2
 úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch 
metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s 
prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť pracovníka prvej línie (zdravot-
níci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia odporú-
čaných osobných ochranných prostriedkov (OOP). 

3
 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia 
svojho dieťaťa/žiaka a k nariadeniu karantény. 



 
 
 
 
 

Príloha 2 

Vyhlásenie zamestnanca o bezinfekčnosti 

 

Vyhlasujem (meno a priezvisko) ..................................................  ......................., 
bytom ............................................................................................., neprejavu-
jem príznaky akútneho ochorenia ako je telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaš-
ka, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom, 
upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) 
výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, 
vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novo-
vzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži. 

 

Zároveň vyhlasujem, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár vše-
obecnej zdravotnej starostlivosti mi nenariadil karanténne opatrenie (karanté-
nu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

 

Ďalej mi nie je známe, že by som ja alebo iné osoby4, so mnou žijúce v spoločnej 
domácnosti boli v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte5 s osobou potvr-
denou alebo podozrivou z ochorenia COVID-19.6 

 

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, naj-
mä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 
písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

V ................................. dňa ................... 

Podpis zamestnanca:  

 

                                                                 
4
 prehlasuje zamestnanec  a iné osoby, ak neprekonali ochorenie COVID – 19 alebo neboli zaočkovaní/é proti 
ochoreniu COVID – 19, v prípade že zamestnanec a iné osoby prekonali ochorenie COVID - 19 alebo boli zaoč-
kovaní, tak pre nich platí výnimka z karantény podľa platnej vyhlášky ÚVZ a nie sú považovaní za úzky kontakt. 

5
 úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch 
metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s 
prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť pracovníka prvej línie (zdravot-
níci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia odporú-
čaných osobných ochranných prostriedkov (OOP). 

6
 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia 
svojho dieťaťa/žiaka a k nariadeniu karantény. 



 
 
 
 
 

Príloha 3 

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti 

 

Vyhlasujem, že dieťa/žiak (meno priezvisko) ........................................................, 
bytom ............................................................................................., neprejavuje 
príznaky akútneho ochorenia ako je telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, 
malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom, 
upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) 
výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, 
vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novo-
vzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži. 

Zároveň vyhlasujem, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár vše-
obecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu/žiakovi 
nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo 
lekársky dohľad). 

Ďalej mi nie je známe, že by dieťa/žiak, jeho zákonní zástupcovia alebo iné oso-
by7, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, boli v priebehu ostatných 7 dní v 
úzkom kontakte8 s osobou potvrdenou alebo podozrivou z ochorenia COVID-
19.9 

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, naj-
mä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 
písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

V ................................. dňa ................... 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  

Podpis zákonného zástupcu:  

 
 

                                                                 
7
 prehlasujú zákonní zástupcovia a iné osoby, ak neprekonali ochorenie COVID – 19 alebo neboli zaočkovaní/é 
proti ochoreniu COVID – 19, v prípade že zákonní zástupcovia a iné osoby prekonali ochorenie COVID 19 ale-
bo boli zaočkovaní, tak pre nich platí výnimka z karantény podľa platnej vyhlášky ÚVZ a nie sú považovaní za 
úzky kontakt. 

8
 úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch 
metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s 
prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť pracovníka prvej línie (zdravot-
níci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia odporú-
čaných osobných ochranných prostriedkov (OOP). 

9
 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia 
svojho dieťaťa/žiaka a k nariadeniu karantény. 



 
 
 
 
 

Príloha 4 

Vyhlásenie plnoletého žiaka o bezinfekčnosti 

 

Vyhlasujem (meno a priezvisko) ..........................................................................., 
bytom ............................................................................................., neprejavu-
jem príznaky akútneho ochorenia ako je telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaš-
ka, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom, 
upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) 
výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, 
vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novo-
vzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži. 

Zároveň vyhlasujem, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár vše-
obecnej zdravotnej starostlivosti mi nenariadil karanténne opatrenie (karanté-
nu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

Ďalej mi nie je známe, že by som sa ja a osoby10, so mnou žijúce v spoločnej 
domácnosti, boli v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte11 s osobou po-
tvrdenou alebo podozrivou z ochorenia COVID-19.12 

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, naj-
mä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 
písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

V ................................. dňa ................... 

 

Podpis plnoletého žiaka:  

 

 

                                                                 
10

 prehlasujú zákonní zástupcovia a iné osoby, ak neprekonali ochorenie COVID – 19 alebo neboli zaočkovaní/é 
proti ochoreniu COVID – 19, v prípade že zákonní zástupcovia a iné osoby prekonali ochorenie COVID 19 ale-
bo boli zaočkovaní, tak pre nich platí výnimka z karantény podľa platnej vyhlášky ÚVZ a nie sú považovaní za 
úzky kontakt. 

11
 úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch 
metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s 
prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť pracovníka prvej línie (zdravot-
níci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia odporú-
čaných osobných ochranných prostriedkov (OOP). 

12
 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia 
svojho dieťaťa/žiaka a k nariadeniu karantény. 


