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ROZHODNUTIE 

 
o  otvorení základných a materských škôl v pôsobnosti Mesta Liptovský Hrádok 

 
Mesto Liptovský Hrádok ako zriaďovateľ základných škôl s materskými školami na základe 

Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/12033:2-A2110 z 28.5.2020 

v súlade s v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 

2020 a č. OLP/4738/2020 z 9.6.2020 

 

                                                             rozhodlo, 

 

že s účinnosťou od 15.6.2020  

- obnovuje školské vyučovanie  

- v materských školách, 

- v základných školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až štvrtého ročníka, 

- obnovuje prevádzku školských klubov detí, 

- obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania 

- obnovuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách 

- obnovuje prevádzku centier voľného času 

že s účinnosťou od 22.6.2020 

-  obnovuje školské vyučovanie v základných školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov    

   piateho až deviateho ročníka 

 

Riaditelia škôl naďalej zabezpečia dištančné vzdelávanie pre žiakov piatych až deviatych ročníkov a 

pre žiakov, ktorí nebudú umiestnení v škole, v rozsahu a forme, ktoré umožňujú personálne a 

technické možnosti školy.  

  

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia 

príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.  

 

Odôvodnenie:  

Minister školstva, vedy, výskumu a športu na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR  

č. OLP/2576/2020 rozhodnutím č. 2020/10610:1-A1030 z 26.3.2020  

- mimoriadne prerušil školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania, 

- mimoriadne prerušil prevádzku školských zariadení okrem diagnostických centier, 

reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií od 30. marca 2020 do odvolania, 

- rozhodol o obnove školského vyučovania s účinnosťou od 1.6.2020 rozhodnutím 

č. 2020/12033:1-A2110 z 22.5.2020. 

Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/4204/2020 z 22.5.2020 rozšíril výnimku  

z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. nariadeného opatrením 

č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 o školy a školské zariadenia uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/4738/2020 z 9. júna 2020 rozšíril výnimky z 

uzatvorenia zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o 

školy a školské zariadenia v rozsahu uvedenom vo výroku tohto rozhodnutia. 

 
Mgr. Branislav Tréger, PhD. 

                                                                                                                    primátor mesta 
 


