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103 

VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  č. 71/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia 

pri ohrození verejného zdravia pre okres  Trebišov. 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako príslušný orgán štátnej správy na úseku 

verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e), z) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu pandémie 

ochorenia COVID-19 ustanovuje: 

 

§ 1 

 

Zrušuje sa vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  č. 71/2020 V. v. SR, 

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Trebišov. 

 

§ 2 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

 

 

 

 

MUDr. Terézia Konevičová, MPH, v. r. 

regionálna hygienička 
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104 

VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri 

ohrození verejného zdravia pre okres Rožňava. 

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave ako príslušný orgán štátnej správy na úseku 

verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. e) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z.  

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje: 

 

§ 1 

 

(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje všetkým zriaďovateľom a 

riaditeľom škôl a školských zariadení v okrese Rožňava prezenčnou výučbou prevádzkovať zariadenia 

definované v § 24 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 355/2007 Z. z., a to: materské školy, základné školy, 

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

umelecké školy, zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie, prevádzkarne,  

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) Zákaz prevádzky podľa ods. 1 sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť o deti 

zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve,  zamestnancov zariadení sociálnej 

starostlivosti, zamestnancov spadajúcich pod systém základných záchranných zložiek (integrovaný záchranný 

systém) a bezpečnostných zložiek a zároveň sa nevzťahuje na školské zariadenia poskytujúce individuálne 

výchovné poradenstvo a prevenciu v zmysle § 112 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

§ 2 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 8. marca 2021. 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Varga, v. r. 

regionálny hygienik 

poverený výkonom funkcie 
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105 
OZNÁMENIE 

o oprave chyby vo vyhláške Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, č. 

102/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, 

Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou  

 

 

 

§ 2 má správne znieť:  

 

„Zrušuje sa vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. 87/2021 V. v. SR, 

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové mesto nad Váhom, 

Bánovce nad Bebravou, Myjava“. 
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106 
OZNÁMENIE 

Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej 

republiky metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-1434/2021 z 4. marca 

2021, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 15355/2020 z 

11. novembra 2020 o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej 

správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú 

pri sčítaní obyvateľov 

 

 

 

Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal metodický pokyn č. 10900-1434/2021 z 4. marca 2021, ktorým sa 

mení a dopĺňa metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 15355/2020 z 11. novembra 2020  

o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu  

a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov. 

 

Účelom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný postup pri financovaní úloh obce pri sčítaní obyvateľov 

v rámci preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov 

v roku 2021 po nadobudnutí účinnosti zákona č. 44/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 Z. z. 

o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadobudnutí 

účinnosti opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 61/2021 Z. z., ktorým sa mení opatrenie 

Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 307/2020 Z. z. o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu 

nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov  

a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania. 

 

Do textu metodického pokynu možno nahliadnuť na oddelení rozpočtu odboru ekonomického Štatistického 

úradu Slovenskej republiky. Metodický pokyn bude zverejnený na webovom sídle sčítania obyvateľov, domov  

a bytov v roku 2021 (https://www.scitanie.sk). 

 

Metodický pokyn nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní vo Vestníku vlády 

Slovenskej republiky 

 

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejní na webovom sídle sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 

2021 (https://www.scitanie.sk) aj konsolidované znenie metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej 

republiky č. 15355/2020 z 11. novembra 2020. 

 

 

 

 

Alexander Ballek, v. r. 

predseda  

Štatistického úradu Slovenskej republiky 
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