
Informácia o pandemickej OČR 

 

Na stránkach mesta Nové Mesto nad Váhom Prerušenie prezenčného vzdelávania v školách 

od pondelka 15.2.2021 | www.nove-mesto.sk (nove-mesto.sk) bola dňa 12.2.2021 zverejnená 

informácia: 

Prezenčné vzdelávanie detí v materských školách a žiakov 1. stupňa základných škôl, ako i 

skupinové vzdelávanie žiakov 2. stupňa ZŠ sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu v okrese 

(zaradenie do čierneho pásma) od pondelka 15.2.2021 prerušuje. 

Táto informácia nie je rozhodnutím zriaďovateľa o zatvorení škôl, ale oznámením o opatrení 

príslušného orgánu, ktorým je ÚVZ SR.  

 

Dňa 9.2.2021 zverejnil ÚVZ SR aktuálnu epidemiologickú situáciu, podľa ktorej sú do IV. 

stupňa varovania zaradené okresy (15): Partizánske, Dunajská Streda, Galanta, Snina, Nitra, 

Šaľa, Zlaté Moravce, Revúca, Rožňava, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto n. Váhom, 

Hlohovec, Piešťany, Trnava, Žiar nad Hronom 

Pre okresy v IV. stupni varovania je platné nasledovné opatrenie: Školy – materské školy, 

základné školy 1. stupeň, záverečné ročníky stredných škôl - čierna: zatvorené.  

 

Dňa 15.2.2021 zverejnilo MZ SR na stránke Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 

republiky (gov.sk) aktuálnu epidemiologickú situáciu a opatrenia pre okresy platné od 

15.2.2021:  

Školy – materské školy, základné školy 1. stupeň a záverečné ročníky stredných škôl: 

- čierna – zatvorené 

- bordová – na základe odporučenia RÚVZ 

- červená a ružová – otvorené 

 

Na základe týchto opatrení bol okres Nové Mesto nad Váhom zaradený od 15.2.2021 do IV. 

– čierneho stupňa varovania a školy sú preto od 15.2.2021 zatvorené rozhodnutím 

príslušného orgánu (ÚVZ SR), nie riaditeľa školy alebo jej zriaďovateľa. 

Zároveň však platí, že MŠVVaŠ SR určilo od 15. do 19. februára 2021 pre 3 kraje vrátane 

Trenčianskeho kraja jarné prázdniny a Sociálna poisťovňa posudzuje nárok na pandemickú 

OČR počas krízovej situácie rovnako ako pri ostatných prázdninách – viď Sociálna poisťovňa 

- Ústredie Sociálnej poisťovne informuje (socpoist.sk).  

 

V prípade zatvorenia materskej školy je situácia iná - nárok na pandemickú OČR rodičia 

majú, pretože na MŠ sa prázdniny určené MŠVVaŠ SR nevzťahujú.  

 

Poznámka: 

Postup pri zlepšení, resp. pri zhoršení epidemiologickej situácie v okrese stanovuje covid-

automat (Covid-automat (17).pdf.) nasledovne: 

Zlepšenie situácie v okrese: Pri indikovanej zmene farby automatu v okrese do nižšieho 

pásma sa čaká na stabilizáciu tohto stavu jeden týždeň. Ak je indikovaný pokles pásma aj po 

týždni, preradí sa okres s platnosťou od ďalšieho pondelka do nového pásma (čiže 13 dní po 

prvotnej indikácií zlepšenia).  

Zhoršenie situácie v okrese: Pri indikovanom zhoršení situácie v okrese vstupuje nové 

pásmo do platnosti okamžite nasledujúci pondelok. 

 

https://www.nove-mesto.sk/item/prerusenie-prezencneho-vzdelavania-v-skolach-od-pondelka-1522021/
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https://www.socpoist.sk/aktuality-narok-na-pandemicku-ocr-pocas-jarnych-prazdnin-maju-rodicia-skolkarov-a-skolakov-iba-pri-uzavreti-zariadenia/48411s69320c
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