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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 760 
zo 4. decembra 2020 

  

k návrhu podmienok obnovenia prezenčného vyučovania v školách 

(od 5. ročníka základnej školy a stredných školách) a prevádzky 

v školských zariadeniach 
 

Číslo materiálu: 26483/2020 

Predkladateľ: predseda vlády 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. návrh podmienok obnovenia prezenčného vyučovania v školách (od 5. ročníka 

základnej školy a stredných školách) a prevádzky v školských zariadeniach; 

B. ukladá 

ministrovi školstva, vedy výskumu a športu 

B.1. vydať s účinnosťou od 7. decembra 2020 rozhodnutie podľa § 150 ods. 8 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým v školách 

(od 5. ročníka základnej školy a stredných školách) umožní obnoviť školské 

vyučovanie a prevádzku v školských zariadeniach (ak tak rozhodne 

zriaďovateľ) len pre takého žiaka, ktorý sa pri vstupe do školy alebo školského 

zariadenia preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného 

na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7, 14 alebo 

21 dní v závislosti od epidemiologickej situácie v danom okrese alebo 

negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 

7, 14 alebo 21 dní v závislosti od epidemiologickej situácie v danom okrese 

a zároveň, ktorého jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa 

preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území 

Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7, 14 alebo 21 dní 

v závislosti od epidemiologickej situácie v danom okrese alebo negatívnym 

výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7, 14 alebo 

21 dní v závislosti od epidemiologickej situácie v danom okrese, pričom  

I. podmienka negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného 

na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7, 14 alebo 
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21 dní v závislosti od epidemiologickej situácie v danom okrese alebo 

negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 

7, 14 alebo 21 dní v závislosti od epidemiologickej situácie v danom okrese 

sa nebude vzťahovať na osoby, ktoré určí hlavný hygienik SR, 

II. obnovenie vyučovania podľa tohto bodu uznesenia sa použije len na tie 

školy (od 5. ročníka základnej školy a stredné školy) a školské zariadenia, kde 

nastúpia na výkon práce len zamestnanci, ktorí sa preukážu negatívnym 

výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na 

ochorenie COVID-19 nie starším ako 7, 14 alebo 21 dní v závislosti od 

epidemiologickej situácie v danom okrese alebo negatívnym výsledkom RT-

PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7, 14 alebo 21 dní 

v závislosti od epidemiologickej situácie v danom okrese, to sa nebude 

vzťahovať na osoby, ktoré určí hlavný hygienik SR 

 ihneď 

C. odporúča 

hlavnému hygienikovi SR 

C.1. určiť osoby, na ktoré sa nebude vzťahovať podmienka negatívneho výsledku 

antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie 

COVID-19 nie staršieho ako 7, 14 alebo 21 dní v závislosti 

od epidemiologickej situácie v danom okrese alebo negatívneho výsledku RT-

PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7, 14 alebo 21 dní 

v závislosti od epidemiologickej situácie v danom okrese, 

C.2. vydať s účinnosťou od 7. decembra 2020 vyhlášku, ktorou sa uloží povinnosť 

školám (od 5. ročníka základnej školy a stredným školám) a školským 

zariadeniam vyžadovať preukázanie splnenia podmienok podľa bodu B.1 tohto 

uznesenia 

 ihneď. 

Vykoná: minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Na vedomie: hlavný hygienik SR 


