
Rozhodnutie obce Súľov-Hradná 

číslo COVID-19/2020-04-01 
 

Obec Súľov–Hradná, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Súľov–Hradná 64 

(ďalej aj len „Škola“), v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 

v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení, v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v spojení s príslušnými ustanoveniami 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Súľov-Hradná číslo 1/2019 o určení výšky a spôsobu úhrady 

príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského 

klubu detí a  na čiastočnú úhradu nákladov v Zariadení školského stravovania (ďalej aj len „VZN 

1/2019“), 

rozhodla, 

že s účinnosťou od 01.04.2020 až do odvolania nebudú rodičia detí alebo žiakov, alebo iné osoby 

ako rodičia, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej 

starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a majú voči týmto deťom alebo žiakom vyživovaciu 

povinnosť uhrádzať príspevky 

a) za pobyt dieťaťa v Materskej škole1 

b) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí2 

c) na čiastočnú úradu nákladov v Zariadení školského stravovania3 

určené VZN 1/2019.  

 

Odôvodnenie 

• Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia 

COVID-19. 

• Vláda SR uznesením č. 111 z 11. marca 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti 

s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona 

vírusom SARS-CoV2 na území Slovenskej republiky. Vláda SR v tejto súvislosti uzneseniami č. 114 

z 15. 3. 2020 a č. 115 z 18. 3. 2020 vyhlásila a následne rozšírila núdzový stav. 

• Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/2576/2020 z 12. 3. 2020 zakázal prevádzku 

zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem špeciálnych výchovných 

zariadení, t.j. zakázal prevádzku škôl a školských zariadení okrem diagnostických centier, 

reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií. 

• Ústredný krízový štáb na svojom zasadnutí 23. 3. 2020 prijal ďalšie opatrenia na ďalšie riešenie 

epidemiologickej situácie. 

• Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodnutím číslo 2020/10610:1-A1030 z 26. marca 

2020 mimoriadne prerušil školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení od 30. 

marca 2020 do odvolania. 

 

Súľov-Hradná 01.04.2020 

 

............................................................ 

 

Jaroslav Bušfy 

starosta obce Súľov - Hradná 

 
1 Na účely tohto rozhodnutia sa pod označením Materská škola rozumie Materská škola s miestami 

prevádzkovania Súľov–Hradná 114 a Jablonové 118 – organizačná zložka Školy 
2 Na účely tohto rozhodnutia sa pod označením Školský klub detí rozumie Školský klub detí s miestom 

prevádzkovania Súľov-Hradná 64 – súčasť Školy 
3 Na účely tohto rozhodnutia sa pod označením Zariadenie školského stravovania rozumie Školská jedáleň  s 

miestom prevádzkovania Súľov–Hradná 64 a Jablonové 118 a Výdajná školská jedáleň  s miestom 

prevádzkovania Súľov–Hradná 114 - súčasti Školy 


