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Usmernenie 

k prevádzke špeciálnych výchovných zariadení počas trvania mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením 

COVID-19 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v záujme zabezpečenia 

ochrany verejného zdravia pri prevádzke diagnostických centier a reedukačných centier (ďalej 

len „centrum“) počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 

stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 vydáva toto usmernenie: 

Čl. 1 

Karanténne zariadenia 

(1) Liečebno-výchovné sanatóriá počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 plnia funkciu 

karanténneho zariadenia pre špeciálne výchovné zariadenia (ďalej len „karanténne 

zariadenie“) na základe písomného príkazu podľa § 21 zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov, ktorým bola uložená povinnosť poskytnúť vecné plnenie na 

zabezpečenie vykonávania karanténnych opatrení. 

(2) V karanténnom zariadení sa umiestňujú deti, ktoré 

a) majú byť prijaté do centra na základe rozhodnutia súdu alebo 

b) boli prijaté do centra na základe rozhodnutia súdu a bez dovolenia opustili centrum 

na viac ako 24 hodín. 

(3) V karanténnom zariadení možno umiestniť najviac šesť detí. 



(4) Doba pobytu dieťaťa v karanténnom zariadení je 14 dní. Po ukončení pobytu 

v  karanténnom zariadení zabezpečí príslušné centrum návrat dieťaťa do centra na 

vlastné náklady. 

(5) Do karanténneho zariadenia možno umiestniť deti podľa odseku 2 vo vzťahu k 

všetkým centrám v územnej pôsobnosti príslušného okresného úradu v sídle kraja. 

(6) Do karanténneho zariadenia na území Košického kraja možno umiestniť aj deti 

z centier na území Prešovského kraja. Do karanténneho zariadenia na území 

Žilinského kraja možno umiestniť aj deti z centier na území Banskobystrického kraja. 

Do karanténneho zariadenia na území mesta Nitra možno umiestniť aj deti z centier na 

území Trenčianskeho kraja. 

Čl. 2 

Okresný úrad v sídle kraja 

(1) Každý okresný úrad v sídle kraja určí a aktualizuje rozsah preventívnych opatrení pre 

centrá vo svojej územnej pôsobnosti vrátane určenia ochranných prostriedkov pre 

zamestnancov a deti pri jednotlivých činnostiach, najmä pri preberaní dieťaťa.  

(2) Príslušný okresný úrad v sídle kraja určí a aktualizuje rozsah preventívnych opatrení 

v  karanténnom zariadení vrátane určenia ochranných prostriedkov pre zamestnancov 

a deti pri jednotlivých činnostiach, najmä pri preberaní dieťaťa.  

(3) Príslušný okresný úrad v sídle kraja zverejní kontaktné údaje karanténneho zariadenia 

vo svojej územnej pôsobnosti na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky. 

(4) Každý okresný úrad v sídle kraja vytvorí databázu dobrovoľníkov pre prípad 

nedostatku zamestnancov v  centrách a  karanténnych zariadeniach; v databáze 

dobrovoľníkov eviduje najmä učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov. Ak je 

v centre alebo v  karanténnom zariadení nedostatok zamestnancov, riaditeľ centra 

alebo riaditeľ karanténneho zariadenia požiada príslušný okresný úrad v sídle kraja o 

kontakty z databázy dobrovoľníkov. Okresný úrad v sídle kraja podľa potreby vydá 

príkaz na osobné úkony podľa § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky  

č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 

(5) Centrá a karanténne zariadenia požiadajú príslušný okresný úrad v sídle kraja podľa 

svojich skutočných potrieb o poskytnutie pohotovostných zásob a ochranných 

prostriedkov pre deti, zamestnancov a dobrovoľníkov. Príslušný okresný úrad v sídle 



kraja predloží súhrnnú požiadavku sekcii krízového riadenia Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky. 

Čl. 3 

Prevoz dieťaťa 
 

(1) Ak príslušník Policajného zboru zadrží dieťa na úteku, v súčinnosti s kuratelou 

zabezpečí bezodkladný prevoz dieťaťa do najbližšieho karanténneho zariadenia, 

v ktorom je umiestnených menej ako šesť detí. 

(2) Po prevoze dieťaťa riaditeľ príslušného centra zabezpečí doručenie ošatenia, osobných 

vecí a karty poistenca dieťaťa. 

(3) Ak je dieťa nezvládnuteľné, riaditeľ príslušného centra zabezpečí najmenej jedného 

zamestnanca príslušného centra, ktorý bude s karanténnym zariadením spolupracovať 

počas pobytu dieťaťa v  karanténnom zariadení. 

Čl. 4 

Vyšetrenie testom na COVID-19 

 

(1) Okresný úrad v sídle kraja zabezpečí prostredníctvom Hasičského a záchranného 

zboru vo svojej územnej pôsobnosti vyšetrenie testami na COVID-19 pre 

a) deti v  centrách a  karanténnom zariadení, 

b) zamestnancov centier, ktorí boli v kontakte s osobou s potvrdeným ochorením 

COVID-19, 

c) zamestnancov centier s príznakmi ochorenia COVID-19, 

d) zamestnancov a dobrovoľníkov karanténneho zariadenia, ak sa v ňom vyskytne 

dieťa s potvrdeným ochorením COVID-19. 

(2) Ak s karanténnym zariadením spolupracuje zamestnanec príslušného centra z dôvodu 

nezvládnuteľnosti dieťaťa, po skončení pobytu dieťaťa okresný úrad v sídle kraja 

zabezpečí pre tohto zamestnanca vyšetrenie testom na COVID-19. 

(3) Ak dieťa v karanténnom zariadení vykazuje príznaky ochorenia COVID-19, riaditeľ 

karanténneho zariadenia požiada príslušný okresný úrad v sídle kraja o zabezpečenie 

vyšetrenia testom na COVID-19. Príslušný okresný úrad v sídle kraja následne 

kontaktuje miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a riaditeľ 

karanténneho zariadenia sa riadi jeho pokynmi. Ak sa vyšetrenie testom na COVID-19 



uskutoční na mobilnom odbernom mieste, osoba, ktorá sprevádza dieťa, oznámi jeho 

pracovníkom, že ide o dieťa v karanténnom zariadení. 

(4) Ak má dieťa potvrdené ochorenie COVID-19, riaditeľ centra alebo riaditeľ 

karanténneho zariadenia oznámi túto skutočnosť miestne príslušnému regionálnemu 

úradu verejného zdravotníctva. 
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