REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
BRATISLAVA, hlavné mesto

so sídlom v Bratislave, Ružinovská ul. č. 8, PSČ 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26
___________________________________________________________________________
Číslo: EPI/306/2018

Bratislava 9.2.2018

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave
(ďalej len „RÚVZ ...“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c)
v spojení s prílohou č. 1 bod 1 a § 6 ods. 3 písm. e) zákona NR SR 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 „zák. č. 355/2007 Z. z.“), podľa § 12 ods. 2 písm. n)
zák. č. 355/2007 Z. z., ako aj § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok„) takto
rozhodol :
Účastníkovi konania Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, 900 89 Častá,
IČO 36062197 sa podľa § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z. nariaďuje:
zákaz vyučovania v Základnej škole s materskou školou, Hlavná 293, 900 89 Častá v čase od
12.2.2018 do 14.2.2018 (vrátane).

Odôvodnenie
Na základe oznámenia p. Cíferskej, riaditeľky základnej školy s materskou školou,
doručeného tunajšiemu úradu elektronickou formou dňa 9.2.2018 v 6. kalendárnom týždni
2018 bola zistená zvýšená chorobnosť na chrípku, resp. akútne respiračné ochorenia u žiakov
Základnej školy s materskou školou Hlavná 293, Častá, v okrese Pezinok. Toto nariadenie
bolo prijaté z dôvodu zamedzenia ďalšieho šírenia nákazy.
Na základe uvedených skutočností v záujme ochrany zdravia ľudí bolo potrebné
rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať
odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave, ktorý rozhodnutie vydal.
Súčasne sa v súlade s § 55 ods. 2 správneho poriadku vylučuje odkladný účinok
v prípade podaného odvolania z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, spočívajúceho
v ochrane zdravia ľudí pred nebezpečenstvom šírenia hromadného prenosného ochorenia.
___________________________________________________________________________
Tel.: ústredňa 02/44372773
Fax: 02/4333 8288
E-mail: ba.truska@uvzsr.sk IČO: 00607436

V súlade s § 55 ods. 3 správneho poriadku proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného
účinku sa nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti občianskeho súdneho
poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

MUDr. Otakar Fitz
regionálny hygienik

Rozhodnutie dostane:
Základná škola s materskou školou
Hlavná 293
900 89 Častá
Na vedomie:
Obec Častá
Hlavná 168
900 89 Častá

