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ROZHODNUTIE 

 

Primátorka mesta  Štiavnica, ako orgán príslušný v zmysle ustanovenia §6 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s rozhodnutím vlády 

Slovenskej republiky zo dňa 12. marca 2020, ako aj na základe 

rozhodnutia krízového štábu mesta Banská Štiavnica, vydáva nasledovné 

preventívne opatrenie v súvislosti so zamedzením šírenia nákazy 

koronavírusom COVID-19. 

 

 

Mesto Banská Štiavnica prerušuje prevádzku všetkých škôl a školských 

zariadení  a ich súčastí, vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti  na 14 dní a to 

v čase od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 - vrátane 

 

 

 
Rozhodnutie sa týka: 

 

ZŠ Jozefa Horáka, P. Dobšinského 17 

ZŠ Jozefa Kollára, L. Svobodu 40 

MŠ Ul.1.mája č.4 

MŠ Ul. Bratská 9 

Ul. Mierová č.2 

ZUŠ Nám. sv. Trojice 4 

CVČ, L. Svobodu 40 

 
 

                                                                               Mgr. Nadežda Babiaková 

                                                                                         primátorka  
 

 

Príloha: 

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v 

školách a školských zariadeniach 

 



Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v 

školách a školských zariadeniach 

 

 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia 

§ 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o 

organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na 

základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a 

na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo 

zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného 

hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením 

respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje 

vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. 

marca 2020 vrátane. 
  

Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov 

prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. 

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz 

organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových 

olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. 
 


