
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

 

 

Číslo: 10/2020/OŠSS 

 

Mesto Pezinok, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení podľa § 6 ods. 1, ods. 2, ods. 3 a ods. 14 

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

predpisov, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-

A1810 zo dňa 05.02.2021 a v zmysle uznesenia vlády č. 77/2021 zo dňa 05. 02. 2021 a č. 78/2021 zo 

dňa 05. 02. 2021, manuálu „Návrat do škôl 2021“ od 08. 02. 2021 a odporučenia RUVZ Bratislava zo 

dňa 05. 02. 2021 

 

rozhodlo 

 

v termíne od 08. 02. 2021 do 21. 2. 2021 

 

o neobnovení výchovno – vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti na území mesta Pezinok na základe odporučenia RUVZ Bratislava 

k otváraniu škôl k plánovanému termínu 08. 02. 2021 a vysokej miere 7-dňovej incidencie s vysokým 

podielom britskej mutácie nového koronavírusu.  Školské vyučovanie bude naďalej prerušené a bude 

prebiehať dištančným spôsobom. V obmedzenom režime bude prevádzka MŠ, Záhradná 34 a ŠKD 

v CVČ, Mladoboleslavská 3 pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a to 

v zmysle opatrení vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, 

vyhlášky 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre 

voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe a vyhlášky č. 47/2021 UVZ SR. 

Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie a to v zmysle odporučenia príslušných 

orgánov s odkladom otvorenia škôl minimálne o 2 týždne od plánovaného termínu 08. 02. 2021, čo 

bude predmetom ďalšieho epidemiologického vyhodnocovania. 

 

Odôvodnenie: 

Toto rozhodnutie bolo vydané Mestom Pezinok na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05. 02. 2021 a v zmysle uznesenia vlády č. 

77/2021 zo dňa 05. 02. 2021 a č. 78/2021 zo dňa 05. 02. 2021 a manuálu „Návrat do škôl 2021“ od 08. 

02. 2021 a v zmysle odporučenia RUVZ Bratislava zo dňa 05. 02. 2021 a v rámci svojich kompetencií 

ako zriaďovateľa. 

 

Poučenie: 

Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:1-

A1810 zo dňa 05. 02. 2021 a uznesenie vlády č. 77/2021 zo dňa 05. 02. 2021 a č. 78/2021 zo dňa 05. 

02. 2021,  manuál „Návrat do škôl 2021“ od 08. 02. 2021 a odporučenie RUVZ BA zo dňa 05. 02. 

2021, školy i školské zariadenia sú povinné zabezpečiť dodržanie podmienok uvedené v jeho 

výrokovej časti ako aj súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ostatnými záväznými 

dokumentmi. 

 

 

V Pezinku 06. 02. 2021 

 

 

 

 

                                                                                                                   Mesto Pezinok 

                                                                                                        Ing. arch. Igor Hianik, primátor                            


