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ROZHODNUTIE 

 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu 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 
rozhoduje takto: 

S účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021 mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1-
A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 
z 28. februára 2021  takto: 

1. v časti A. prvom bode písm. a) sa za slová „materských školách,“ vkladajú slová 
„prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,“, 

2. v časti A. prvom bode písm. b) sa za slová „základných školách na prvom stupni“ 
vkladajú slová „prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným 
prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup 
k dištančnému vzdelávaniu“. 
 

Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 ostávajú týmto 
rozhodnutím nedotknuté.   
 
Odôvodnenie: 

Na základe rokovaní predstaviteľov štátu, vedcov a odborníkov v dňoch 23. – 25. 2. 2021 bol 
predložený Návrh aktualizácie opatrení s cieľom zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie 
infekcie koronavírusu, ktorý bol prijatý vládou Slovenskej republiky uznesením č. 122 z 28. februára 
2021. Jedným z opatrení bolo aj opatrenie na obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného 
výkonu práce, a to aj zachovaním možnosti „predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti 
zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce“.  
Súčasne uznesením č. 123 z 28. februára 2021 boli prijaté aktualizované opatrenia podľa čl. 5 ods. 4 
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného 
stavu a núdzového stavu  v znení neskorších predpisov.  
Týmto rozhodnutím sa vzhľadom na prijaté závery školské vyučovanie v materských školách 
a základných školách na prvom stupni umožňuje prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným 
prezenčným výkonom práce. Zároveň špeciálne materské školy a materské školy pri zdravotníckych 
zariadeniach pokračujú v doterajšom režime. 
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