
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne vydáva nasledovné 

vyjadrenie k otváraniu škôl v okresoch TRENČÍN, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, MYJAVA: 

 

1. Odporúča všetkým zriaďovateľom  a riaditeľom škôl a školských zariadení v okresoch 

Trenčín, Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom  neprevádzkovať 

prezenčnou výučbou nasledovné zariadenia a to: materské školy, základné školy, 

špeciálne základné školy, zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, 

základné umelecké školy, zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu 

a vzdelávanie, prevádzkovateľom zariadení, v ktorých sa prevádzkuje živnosť 

starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje 

živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže. 

 

2. Odporúča (v prípade neprevádzkovania škôl prezenčnou výučbou) všetkým 

zriaďovateľom  a riaditeľom školských zariadení v okrese Trenčín, Bánovce nad 

Bebravou a Nové Mesto nad Váhom  prevádzkovanie materských škôl, ktoré poskytujú 

starostlivosť o deti zamestnancov orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku 

kritickej infraštruktúry, zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v 

zdravotníctve, zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, zamestnancov 

zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života a  prípadne otvorenie 

škôl pre deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne  a to maximálne 5 detí na učiteľa. 

 

3. V prípade otvárania škôl požadovať ako podmienku platné  negatívne antigénové alebo 

RT-PCR testy na vyšetrenie  oboch zákonných zástupcov alebo potvrdenie 

o prekonaní ochorenia COVID 19 od všeobecného lekára pre dospelých a súčasne 

čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho 

ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej 

starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie a že 

dieťa neprišlo v priebehu ostatných 10 dní do úzkeho kontaktu s osobami, ktoré boli 

pozitívne testované na ochorenie COVID-19.  

 

                                                                                     

        

                                                                                            MUDr. Ľudmila Bučková, MPH 

                                                                                                   regionálna hygienička 

 



Počet pozitívnych prípadov na prítomnosť koronavírusu SARS- CoV- 19 
podľa obcí v okrese Bánovce nad Bebravou za obdobie: 02.02.-15.02.2021 
 
Počet pozitívnych prípadov na prítomnosť koronavírusu SARS- CoV- 19 
podľa obcí v okrese Trenčín za obdobie: 02.02.-15.02.2021 
 
Počet pozitívnych prípadov na prítomnosť koronavírusu SARS- CoV- 19 
podľa obcí v okrese Nové Mesto nad Váhom za obdobie: 02.02.-15.02.2021 
 
Počet pozitívnych prípadov na prítomnosť koronavírusu SARS- CoV- 19 
podľa obcí v okrese Myjava za obdobie: 02.02.-15.02.2021 
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