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51 

OZNÁMENIE 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní smernice č. 75/2020 

Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení smernica Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného 

úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného 

zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov  

v znení neskorších vnútorných aktov riadenia 

 

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo smernicu č. 75/2020, ktorou sa 

mení smernica Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 34/2014, ktorou sa určuje 

postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného 

zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov v znení neskorších vnútorných aktov 

riadenia (ďalej len „smernica“). 

 

Dôvodom prijatia smernice sú krátené záväzné limity štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy 

v oblasti školstva, ktorý zabezpečujú školské úrady obcí a samosprávnych krajov. Finančné prostriedky určené na 

úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v školstve sú závislé od možností štátneho 

rozpočtu.  

 

Do textu smernice možno nahliadnuť na osobnom úrade Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky. Smernica bude zverejnená na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky na adrese: http://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-

2020/. 

 

Smernica nadobúda účinnosť 1. januára 2021.  

 

 

 

 

 
Branislav Gröhling, v. r. 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 

 

http://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2020/
http://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2020/
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VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri 

ohrození verejného zdravia pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ako príslušný orgán štátnej správy na úseku 

verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e), z) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje: 

 

§ 1 

 
(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje:  

a) všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, bary, cukrárne, 

kaviarne, kasína, herne, prevádzky ambulantného predaja a pod.) predaj alkoholických nápojov určených na 

priamu konzumáciu vrátane predaja na odber so sebou,  

b) realizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov,  

c) výkon bohoslužieb,  

d) organizovanie príležitostných trhov a búrz, vrátane prípravy a predaja alkoholických a nealkoholických 

nápojov a pokrmov na priamy konzum ambulantným spôsobom a predaj potravín ambulantným spôsobom na 

príležitostných trhoch a burzách. 

 
(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu.  

 
§ 2 

 

Zrušuje sa vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so sídlom v Nitre 

č. 40/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté 

Moravce. 

 

§ 3 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. decembra 2020. 

 

 

 

 

MUDr., Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA, v. r. 

regionálna hygienička 

 



Čiastka 30/2020  Vestník vlády Slovenskej republiky Strana    

 

     153 

53 

VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši,  

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Veľký Krtíš 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši ako príslušný orgán štátnej správy 

na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e). z) a § 59b zákona 

č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje: 

 

§ 1 

 

(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje: 

a) všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania podávanie pokrmov a/alebo nápojov v priestoroch 

zariadení verejného stravovania, 

b) predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu  vrátane ich predaja na odber so sebou, 

c) organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, 

športových podujatí v interiéri aj exteriéri, 

d) realizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených  s konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov,  

e) výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí. 

 

(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na: 

a) športové podujatia registrovaných klubov za podmienok určených vydanou vyhláškou Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 

zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, 

b) outdoorové aktivity v jednom okamihu v počte do 6 osôb, 

c) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a/alebo nealkoholické nápoje na odber so sebou alebo 

prostredníctvom donáškovej služby, 

d) pohrebný obrad , obrad krstu a sobášny obrad, bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou 

asistenciou za účelom online vysielania, 

e) rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu. 

 

§ 2 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 23. decembra 2020. 

 

 

 

 

MUDr. Slávka Ďurišová, v. r. 

regionálna hygienička 
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VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, 

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Svidník a Stropkov 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku ako príslušný orgán štátnej správy na 

úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e). z) a § 59b 

zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:  

 

§ 1 

 

(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje: 

a) všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania podávanie pokrmov a/alebo nápojov 

v priestoroch zariadení verejného stravovania,  

b) predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu, 

c) organizovanie hromadných podujatí hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, športových 

podujatí v interiéri aj exteriéri a podujatí súvisiacich s ukončením roka, 

d) realizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov,  

e) výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí,  

f) návšteva v interiérových a exteriérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej služby. 

 

(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na: 

a) športové podujatia registrovaných klubov,  

b) outdoorové aktivity v jednom okamihu v počte do 6 osôb,  

c) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a/alebo nealkoholické nápoje na odber so sebou alebo 

prostredníctvom donáškovej služby,  

d) obrad krstu, pohrebný obrad, sobášny obrad a bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou 

asistenciou za účelom online vysielania,  

e) rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu. 

 

§ 2 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. decembra 2020. 

 

 

 

 

Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA, v. r. 

regionálna hygienička 
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VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia 

pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici ako príslušný orgán štátnej správy na 

úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 1 bod č. 19 prílohy č. 1 a 3 písm. e),  § 48 ods. 4 písm. d), e), z) 

a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje: 

 

§ 1 

 

Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje organizovanie a vykonávanie 

hromadných podujatí pre deti a mládež vrátane zotavovacích podujatí, lyžiarskych výcvikov, škôl v prírode 

a prázdninových pobytov detí v termínoch od účinnosti tejto vyhlášky do 31. decembra 2020. 

 

§2 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.  

 

 

 

 

MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., v. r. 

regionálna hygienička 


