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R o z h o d n u t i e č. 1/3/21-Z 
 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/1079:1-A1810 zo dňa 5. 
februára 2021 v znení zo dňa 2. marca 2021 č. 2021/1079:2-A1810 vydaného v zmysle § 150 ods. 8 
zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení ako aj v súlade 
s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády SR č. 122 a 123/2021 z 28. februára 2021 po zvážení 
epidemiologickej situácie a prevádzkových podmienok školy 
 

na obdobie od 8. marca do 21. marca 2021 
pre Súkromnú základnú školu FELIX, Krásnohorská 14, Bratislava  

ako aj pre jej elokované pracovisko Tematínska 10, Bratislava 
 

a) bude školské vyučovanie realizované prezenčnou formou na 1. stupni ZŠ prednostne pre 
žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre 
žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, t. j. 
v obmedzenej prevádzke všetkých tried 1. stupňa, 

b) bude školské vyučovanie realizované dištančnou formou pre žiakov 1. stupňa ZŠ, ktorých 
rodičia majú možnosť zabezpečiť aby sa deti naďalej vzdelávali dištančnou formou, 

c) bude školské vyučovanie realizované dištančnou formou pre všetkých žiakov 2. stupňa ZŠ, 
d) bude zabezpečená prevádzka školského klubu detí prezenčnou formou aj dištančnou 

formou, 
e) bude zabezpečená prevádzka výdajnej školskej jedálne pre žiakov zúčastňujúcich sa 

prezenčného vyučovania a pre zamestnancov školy. 
 
Ak je obmedzená, prípadne sa obmedzí alebo preruší prevádzka základnej školy a jej súčastí na 
základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie 
COVID-19 považuje sa to v zmysle bodu C Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 
2021/1079:1-A1810 zo dňa 5. februára 2021 za mimoriadne prerušenie školského vyučovania 
v základnej škole, čo platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo 
viacerým triedam. 

Odôvodnenie: 

V nadväznosti na uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021 a 
Rozhodnutie Ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5. februára 2021 v platnom znení 
vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa prevádzka škôl umožňuje prednostne pre žiakov, 
ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým 
podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. 

ÚVZ SR ani RÚVZ Bratislava k dnešnému dňu nevydali rozhodnutie o obmedzení prevádzky škôl. 

V súlade s uvedeným som ako zriaďovateľ rozhodol ako je uverené vo výrokovej časti Rozhodnutia. 

Bratislava, 5. marec 2021. 

 
                                            
 
 
                    ------------------------------------
                 Ing. Peter Halák 
  

 


