
Povinnosti na ochranu zdravia detí pri ich  umiestňovaní  do 
predškolských zariadení. 

 
V záujme ochrany zdravia detí navštevujúcich predškolské zariadenia (detské jasle, 

materské školy, prevádzkarne starostlivosti o deti do 6 rokov a pod.) je potrebné dodržiavať 
povinnosti v zmysle § 24 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o podpore, ochrane a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 Vzhľadom k tomu, že pri výkone štátneho zdravotného dozoru v predškolských 
zariadeniach sa stretávame s nedostatkami súvisiacimi s umiestňovaním a  prijímaním detí do 
týchto zariadení, chcela by som upozorniť na niektoré povinnosti, ktoré vyplývajú z vyššie 
uvedeného zákona: 
V predškolskom zariadení môže byť umiestnené len dieťa, ktoré  

a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,  
b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,  
c) nemá nariadené karanténne opatrenie.  

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní (v 
závere je priložený vzor), vydá rodičovi alebo zákonnému zástupcovi dieťaťa ošetrujúci lekár. 
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve predkladá zástupca dieťaťa 
pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia.  
Skutočnosti, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a  nemá nariadené 
karanténne opatrenie  potvrdzuje písomným vyhlásením zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie 
byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zástupca dieťaťa pred prvým vstupom 
dieťaťa do predškolského zariadenia a po neprítomnosti dieťaťa v predškolskom zariadení 
dlhšej ako päť dní.  
Prevádzkovatelia predškolských zariadení sú ďalej povinní: 

a) zabezpečiť, aby skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie              
do zariadenia, zisťovala každý deň zodpovedná osoba pred prijatím dieťaťa                
do zariadenia (tzv.  ranný, resp. zdravotný filter), 

b) zabezpečiť, aby osoba zodpovedná za každodenné prijímanie detí do zariadenia prijala 
dieťa podozrivé z ochorenia iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu 
ošetrujúcim lekárom,  

c) zabezpečiť izoláciu dieťaťa od ostatných detí, ak dieťa počas dňa prejavilo príznaky 
akútneho prenosného ochorenia, dočasný dohľad nad ním a informovanie zástupcu 
dieťaťa.  

Tieto povinností musia byť súčasťou vypracovaného prevádzkového poriadku každého 
predškolského zariadenia a  v  prípade, ak prevádzkovateľ nedodrží niektoré z požiadaviek na 
umiestnenie dieťaťa v predškolskom zariadení, dopustí sa správneho deliktu na úseku 
verejného zdravotníctva. 
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Vzor potvrdenia detského lekára o zdravotnom stave dieťaťa: 

Potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa vrátane údajov o povinnom očkovaní, 
(podľa § 24 ods. 7 zák. č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a § 3 ods. 3 vyhl. MŠ 
SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov.  


