
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Nitre, ul. Štefánikova č. 58, PSČ 949 63 

Číslo: HDM/A/2021/03377                                                                    Nitra, 27.10.2021 
 
 
Vec: Oprava chyby v písaní v písomnom vyhotovení Rozhodnutia so sp. zn. HDM/A/2021/03377-Gre                                                                  

zo dňa 26.10.2021 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ako orgán vecne a miestne príslušný  podľa § 3 

ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 1 zákona  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.) vydal dňa 26.10.2021 Rozhodnutie so sp. zn. HDM/A/2021/03377-Gre, v ktorom nariadil 
účastníkovi konania Základnej škole, Tulipánova 1, 949 01 Nitra, so sídlom Tulipánova 1, 949 01 Nitra, 
IČO: 37865609 zákaz prevádzky v zariadení pre deti a mládež –triedach 6.C, 6.A Základnej školy, 

Tulipánova 1, 949 01 Nitra od 26.10.2021 do 04.11.2021 (vrátane) na základe hlásenia osoby pozitívnej na 

ochorenie COVID-19, ktorou je žiak 6.C triedy uvedeného zariadenia pre deti a mládež. 
 
 
V zmysle § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov Regionálny 

úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre opravuje zrejmú chybu v písaní v písomnom vyhotovení 

rozhodnutia. 
 
Na strane 1 vo výroku:  
„...v triedach 6.C, 6.A Základnej školy, Tulipánova 1, 949 01 Nitra od 26.10.2021 do 04.11.2021 (vrátane) na 

základe hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19, ktorou je žiak 6.C triedy uvedeného zariadenia 

pre deti a mládež“ 
 
 na strane 1 v odôvodnení: 
„Osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 bola poslednýkrát v úzkom kontakte s ďalšími osobami v triede 
6.C.a v rámci vyučovania predmetu etika so žiakmi triedy 6.A v zariadení pre deti a mládež dňa 25.10.2021.  
“. 
 
„....t. j. žiaci z triedy 6.C, určení žiaci  z triedy 6.A (spoločná hodina etiky) a zamestnanci školy SÚ 

POVINNÍ DODRŽIAVAŤ KARANTÉNNE OPATRENIA.“ 
 
na strane 2 v odôvodnení: 

 
„Zákonní zástupcovia detí a zamestnanci uvedeného zariadenia pre deti a mládež, ktorí boli v úzkom 

kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v triedach 6.C a 6.A dňa 25.10.2021 sú povinní 

SLEDOVAŤ ZDRAVOTNÝ STAV...“ 
 

n a h r á d z a j ú 
 
novým textom, s konečným znením: 
 
na strane 1 vo výroku:  
„...v triede 6.C Základnej školy, Tulipánova 1, 949 01 Nitra od 26.10.2021 do 04.11.2021 (vrátane) na 

základe hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19, ktorou je žiak 6.C triedy uvedeného zariadenia 

pre deti a mládež“. 
 
na strane 1 v odôvodnení: 
„Osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 bola poslednýkrát v úzkom kontakte s ďalšími osobami v triede 
6.C.“. 
 



„....t. j. žiaci z triedy 6.C a zamestnanci školy SÚ POVINNÍ DODRŽIAVAŤ KARANTÉNNE 

OPATRENIA.“ 
 
na strane 2 v odôvodnení: 
 
„Zákonní zástupcovia detí a zamestnanci uvedeného zariadenia pre deti a mládež, ktorí boli v úzkom 

kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v triede 6.C dňa 25.10.2021 sú povinní SLEDOVAŤ 

ZDRAVOTNÝ STAV“ 
 
 
 

V ostatných častiach sa predmetné rozhodnutie nemení. Táto oprava chyby v písaní je neoddeliteľnou 

súčasťou vyššie uvedeného rozhodnutia.  
 
 
 

      
       MUDr. Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA 

                                                                                                 regionálna hygienička 
 
 
Rozhodnutie dostanú: 
1 Základná škola, Tulipánova 1, 949 01 Nitra, so sídlom Tulipánova 1, 949 01 Nitra, IČO: 37865609 
2. a/a pre spis na RÚVZ so sídlom v Nitre  
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