
OBEC VEĽKÉ BIEROVCE 
so sídlom 913 11 Veľké Bierovce 24, IČO: 00 312 142,  

zastúpená: Ing. Silviou Masárovou, starostkou 

 

www.velkebierovce.sk 
jana.kulichova@velkebierovce.sk 

 

  

 

        

 

       
Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy 

vo Veľkých Bierovciach 

oznamuje zákonným zástupcom,  

 

že individuálne požiadavky na nástup dieťaťa do MŠ od 

01.03.2021 nahláste do piatku 26.02.2021 do 16:00 hod. na mail. 

msbierovce@gmail.com 

 

S ohľadom na nové nariadenie RUVZ https://www.minv.sk/?2021-2, 
je umožnený nástup len detí, zamestnancov orgánov štátnej správy 
a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, 
zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v 
zdravotníctve, zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, 
zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a 
verejného života. 
V prípade akýchkoľvek zmien, Vás budeme informovať tu: 
https://www.velkebierovce.sk/zivot-v-obci/materska-skola/oznamy/ 

 

 

 

Ing. Silvia Masárová 

Starostka obce 
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VYHÁŠKA 

 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa 

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové 

Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako príslušný orgán štátnej správy na úseku 

verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. e) § 59b 

zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (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 okresoch 

Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava 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 zamestnancov orgánov štátnej správy a 

prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, zdravotníckych 

pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, zamestnancov 

zariadení sociálnej starostlivosti, zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie 

chodu hospodárstva a verejného života. 

 

§2 Účinnosť 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2021. 

 

 

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH, v. r. regionálna hygienička 

 
 


