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Usmernenie 

k prevádzke špeciálnych výchovných zariadení 

 

 

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

ochrany verejného zdravia pri prevádzke špeciálnych výchovných zariadení (ďalej len „ŠVZ“) 

počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v 

súvislosti s ochorením COVID-19 vydáva toto usmernenie: 

 

Čl. 1  

Prevádzka špeciálnych výchovných zariadení 

 

(1) Počas prevádzky ŠVZ v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa s cieľom znižovania 

rizika šírenia prenosného ochorenia z externého prostredia zabezpečí obmedzenie sociálneho 

kontaktu medzi deťmi (ďalej len „preventívna karanténa“). 

 

(2) Každé ŠVZ vyčlení a pripraví priestory na vykonávanie preventívnej karantény, najmä 

využitím karanténnych miestností alebo ochranných miestností, najmenej pre jedno dieťa. 

 

(3) Preventívna karanténa sa vykonáva pre deti, ktoré  

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

b) boli prijaté do ŠVZ na základe rozhodnutia súdu a bez dovolenia opustili ŠVZ  na viac 

ako 24 hodín. 

(4) Preventívna karanténa sa vo vzťahu k diagnostickému centru (ďalej len „DC“) vykonáva v  



a)  DC, do ktorého bolo alebo má byť dieťa prijaté, 

b)  najbližšom DC od miesta obvyklého pobytu dieťaťa alebo  

c)  najbližšom DC od miesta zadržania dieťaťa Policajným zborom.  

(5) Preventívna karanténa sa vo vzťahu k reedukačnému centru (ďalej len „RC“) vykonáva v  

a) RC, do ktorého bolo alebo má byť dieťa prijaté,  

b) v najbližšom RC alebo DC od miesta obvyklého pobytu dieťaťa alebo  

c) v najbližšom RC alebo DC od miesta zadržania dieťaťa Policajným zborom.  

(6) Preventívna karanténa sa vo vzťahu k liečebno-výchovnému sanatóriu (ďalej len „LVS“) 

vykonáva v LVS, do ktorého bolo alebo má byť dieťa prijaté.  

(7) Za určenie konkrétneho DC alebo RC v jednotlivých prípadoch zodpovedá riaditeľ DC 

alebo RC, do ktorého bolo alebo má byť dieťa prijaté, v súčinnosti s riaditeľom najbližšieho 

DC alebo RC od miesta obvyklého pobytu dieťaťa alebo najbližšieho DC alebo RC od miesta 

jeho zadržania Policajným zborom a pri zvážení najmä kapacitného a geografického hľadiska. 

Pri porovnateľných podmienkach sa uprednostní vykonávanie preventívnej karantény v ŠVZ 

uvedenom v rozhodnutí súdu. 

 

(8) Za zabezpečenie koordinácie príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately, a  ak ide o deti podľa odseku 3  písm. b) aj za zabezpečenie koordinácie s Policajným 

zborom zodpovedá riaditeľ DC alebo RC do ktorého bolo alebo má byť dieťa prijaté.  

(9) V prípade nedostatočnej kapacity priestorov podľa odseku 2, dieťa musí byť prevezené do 

DC alebo RC do ktorého bolo alebo má byť dieťa prijaté, a riaditeľ bezodkladne zabezpečí 

zvýšenie kapacity priestorov na vykonávanie preventívnej karantény o jedno lôžko.  

(10) Príslušný okresný úrad v sídle kraja zabezpečí prostredníctvom Hasičského a záchranného 

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

a) po piatich dňoch vykonávania preventívnej karantény alebo 

b) bezodkladne, ak dieťa vykazuje príznaky ochorenia COVID-19 

(11) Ak má dieťa potvrdené ochorenie COVID-19, riaditeľ ŠVZ oznámi túto skutočnosť 

miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a ďalej sa riadi jeho 

pokynmi. 

(12) Po potvrdení negatívnych výsledkov testovania na ochorenie COVID-19 u dieťaťa sa 

ukončí vykonávanie preventívnej karantény.   

(13) Ak bola preventívna karanténa u dieťaťa vykonávaná v inom ŠVZ ako v tom, v ktorom  má 

byť umiestnené na základe rozhodnutia súdu, odovzdanie dieťaťa príslušnému ŠVZ sa 

zabezpečí na základe dohody oboch  riaditeľov a na náklady prijímajúcej strany v ŠVZ.  

 

 

 



Čl. 2  

Prechodné ustanovenie 

 

(1) Príslušný okresný úrad v sídle kraja priebežne aktualizuje rozsah preventívnych opatrení 

pre prevádzku ŠVZ vrátane určenia a zabezpečenia ochranných prostriedkov pre zamestnancov 

a deti.  

(2) Pobyt  dieťaťa  v  karanténnom  zariadení začatý pred vydaním tohto usmernenia sa 

dokončí za podmienok podľa Usmernenia k prevádzke špeciálnych výchovných zariadení 

počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v 

súvislosti s ochorením COVID-19 č. 2020/11327:1-C1610 zo dňa 28. apríla 2020.  

 

Čl. 3  

Zrušovacie ustanovenia  

 

(1) Zrušuje sa Usmernenie pre zabezpečenie funkčnosti a materiálnej vybavenosti 

diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií č. 

2020/10896:1-C0300 zo dňa 16. apríla 2020. 

(2) Zrušuje sa Usmernenie k prevádzke špeciálnych výchovných zariadení počas trvania 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s 

ochorením COVID-19 č. 2020/11327:1-C1610 zo dňa 28. apríla 2020.  

   

Čl. 4  

Účinnosť 

 

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. júna.  

 

 

 

 

 

 

Branislav Gröhling  

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

 


