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ROZHODNUTIE 

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto: 

S účinnosťou od 1. septembra 2022 

1. Na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa 
predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti. 
 

2. Prevádzka zariadení školského stravovania pre stravníkov, ktorí nie sú deťmi, žiakmi alebo 
zamestnancami školy, v ktorej sa školské vyučovanie uskutočňuje v škole (prezenčne) alebo 
školského zariadenia, ktoré je v prevádzke, sa umožňuje len v rozsahu výdaja jedál 
a nápojov. Prevádzka zariadení školského stravovania v rozsahu konzumácie jedál a nápojov 
sa do skončenia mimoriadnej situácie vyhlásenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 
142 z 26. februára 2022 umožňuje aj pre príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. 
 

3. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona 
poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt 
ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Ak riaditeľ školy 
poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried takéto voľno, čas poskytnutého 
voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole. 
 

4. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka vo vzťahu k jednej triede alebo viacerým triedam na 
základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na 
ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania 
v škole; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k škole alebo školskému 
zariadeniu.  

 
5. V triedach alebo školách, v ktorých sa neuskutočňuje školské vyučovanie v škole (prezenčne) 

z dôvodu podľa bodov 3 a 4, riaditelia škôl zabezpečia pre deti alebo žiakov dištančné 
vzdelávanie.  
 



6. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 
144 ods. 10 školského zákona   

 a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich 
vyučovacích dní, ak ide o žiaka,  

 b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich 
vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,  

 c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné. 
  

7. Škola oznámi územne príslušnému regionálnemu úradu školskej správy na účely 
poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom 
Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. 
dňa nasledujúceho mesiaca. Regionálny úrad školskej správy tieto údaje oznámi Sociálnej 
poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou. 
 

8. Zrušuje sa rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2022/12509:1-A1810 
z 25. februára 2022 v znení rozhodnutia č. 2022/12509:2-A1810 z 3. marca 2022.  

 

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia 
príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak. 

Odôvodnenie: 

V súvislosti s aktuálnou epidemickou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19 dochádza 
k niektorým zmenám vo vzťahu k rozhodnutiu č. 2022/12509:1-A1810 z 25. februára 2022 v znení 
rozhodnutia č. 2022/12509:2-A1810 z 3. marca 2022.  
 
Uskutočňovanie školského vyučovania v škole a prevádzka školských zariadení bude aj naďalej 
na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti. 
 
Naďalej zostáva zachovaná vo všetkých zariadeniach školského stravovania počas vyhlásenej 
mimoriadnej situácie aj možnosť poskytovania stravovania pre príslušníkov ozbrojených síl 
Slovenskej republiky v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 142 z 26. februára 
2022, ktorým bola vyhlásená mimoriadna situácia podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.  
 
Naďalej zostáva zachovaná pre riaditeľa školy možnosť z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia 
COVID-19 poskytnúť voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Čas takto poskytnutého voľna 
sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole s tým, že pre deti a žiakov bude 
zabezpečené dištančné vzdelávanie. Za mimoriadne prerušenie školského vyučovania sa rovnako 
považuje naďalej aj situácia, ak príde k obmedzeniu alebo k prerušeniu prevádzky vo vzťahu k jednej 
triede alebo viacerým triedam na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-
19.  
 
Zostáva zachované aj predĺženie lehoty na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je 
predprimárne vzdelávanie povinné, z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe 
nasledujúcich vyučovacích dní. Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je 
predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu 



ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní. Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti 
nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie 
nie je povinné. Ak ide o žiakov, táto lehota zostáva predĺžená na 5 po sebe nasledujúcich 
vyučovacích dní.  

 
 
 
 
 

Branislav Gröhling 
minister školstva, vedy, výskumu a športu 


