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USMERNENIE 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

pre zabezpečenie funkčnosti a materiálnej vybavenosti diagnostických centier, 

reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií 
 

 

Určené pre:  odbory školstva okresných úradov 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

sekcia regionálneho školstva 

Číslo: 2020/10896:1-C0300 

Bratislava, 09. apríla 2020 

 

 

 

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

zabezpečenia funkčnosti a materiálnej vybavenosti  diagnostických centier, reedukačných 

centier a liečebno-výchovných sanatórií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky, vydáva v čase núdzového stavu pre odbory školstva okresných 

úradov toto usmernenie: 

 

 

Čl. 1 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením č. OLP/2576/2020 vydal zákaz 

prevádzky pre všetky školy a školské zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Zákaz sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-

výchovné sanatóriá. 

 

 

Čl. 2 

Postup pre zabezpečenie karantény pri úteku detí a neodkladných opatrení 

 

Ak dieťa utečie a polícia ho zachytí, potom jeho návrat do zariadenia je ohrozujúci pre všetky 

deti, ktoré v zariadeniach zostali, vrátane zamestnancov a členov ich rodiny. Liečebno-

výchovné sanatóriá, v ktorých boli umiestnené deti na základe dobrovoľných pobytov a vrátili 

sa do domáceho prostredia, sú v súčasnosti vhodné pre využitie ako karanténne zariadenia pre 

podporu diagnostických centier a reedukačných centier. Odbory školstva okresných úradov 

vydajú usmernenie pre liečebno-výchovné sanatóriá, ktoré v súčasnosti nemajú deti, alebo pre 

iné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, aby pre deti dovezené 

z úteku a deti, ktoré sú umiestňované do diagnostických centier alebo reedukačných centier na 

základe rozhodnutia súdu, poskytli personál, služby a priestory. Odbory školstva okresných 

úradov upovedomia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

o zariadeniach pripravených na prechodné umiestnenie detí na karanténne účely, ktoré 

usmerní orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (navrhujú súdom, do 

ktorého zariadenia má byť dieťa umiestnené). Dieťa je potrebné nechať v dvojtýždňovej 
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karanténe, v rámci ktorej po piatich dňoch sa mu zabezpečí test na COVID-19 a potom sa 

prevezie do zariadenia diagnostických centier a reedukačných centier. 

 

 

Čl. 3 

Zabezpečenie ochranných osobných pomôcok  

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na základe požiadavky Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom okresných úradov distribuovalo 

ochranné osobné pomôcky pre diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné 

sanatóriá v rovnakom počte bez ohľadu na počet zamestnancov a detí v jednotlivých 

zariadeniach. Odbory školstva okresných úradov zabezpečia rozdelenie ochranných osobných 

pomôcok podľa reálnej potreby jednotlivých diagnostických centier a reedukačných centier.  

Liečebno-výchovným sanatóriám sa poskytnú ochranné osobné pomôcky len v prípade, že sú 

využité ako karanténne zariadenia alebo svoju prevádzku od času centrálneho uzavretia škôl 

neprerušili. Liečebno-výchovné sanatóriá alebo iné zariadenia, ktoré budú využité ako 

karanténne zariadenia, je potrebné vybaviť aj ochrannými overalmi a štítmi. Distribúcia 

ochranných osobných pomôcok musí byť zabezpečená počas celého trvania núdzového stavu 

a za týmto účelom odbory školstva okresných úradov budú dôsledne sledovať a aktualizovať 

stav ochranných osobných pomôcok a požiadavky predkladať určeným kontaktným 

subjektom alebo osobám. 

 

 

Čl. 4 

Zabezpečenie personálnych kapacít  

 

Odbory školstva okresných úradov oslovia všetky zariadenia, ktoré sú v ich pôsobnosti 

a zriaďovateľom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, za účelom vytvoriť databázu  

dobrovoľníkov, ktorí budú pripravení nastúpiť do služby diagnostických centier 

a reedukačných centier v prípade nedostatku personálu.  

 

 

Čl. 5 

 

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 16. apríla 2020. 

 

 

 

 

 

Ing. Marian Galan, v. r. 

generálny riaditeľ 

sekcie regionálneho školstva 

 Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky  


