
Organizovanie zotavovacích podujatí počas mimoriadnej epidemiologickej situácie 

z dôvodu prebiehajúcej pandémie ochorenia COVID-19. 

 

 Zotavovacie podujatie (letné a zimné tábory, školy v prírode, lyžiarske kurzy ...)  je 

organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, 

ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej 

zdatnosti.  

 Denné tábory zaraďujeme medzi hromadné podujatia a ak ich organizovanie je spojené 

s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia,  je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická 

osoba (organizátor) povinná pred ich organizovaním písomne oznámiť túto skutočnosť 

príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. 

Zotavovacie podujatia (ďalej len ZP) - letné tábory sa budú aj v tomto roku organizovať 

podľa platných právnych predpisov, avšak s dôrazom na prísne a dôsledné dodržiavanie 

všetkých požiadaviek a aktuálnych opatrení  hlavného hygienika, ktoré sa priebežne vydávajú 

v súvislosti s mimoriadnou situáciou z dôvodu prebiehajúcej pandémie ochorenia COVID-19. 

V tejto súvislosti bolo dňa 03. 06. 2020 vydané Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej 

republiky k prevádzke ZP, v ktorom sú podrobne uvedené sprísnené požiadavky pri ich 

organizovaní počas  mimoriadnej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID – 

19. Podľa uvedeného usmernenia by sa putovné tábory v tomto roku nemali organizovať.  Počet 

detí na ZP sa určí podľa kapacity ubytovacieho zariadenia. Pre účastníkov zotavovacích podujatí 

platí výnimka z nosenia rúšok v rámci lokality zotavovacieho podujatia. Mimo lokality je 

nosenie rúšok povinné pri vstupe do interiérov, pri nedostatočnom odstupe od iných osôb a pod. 

podľa aktuálnych opatrení.  

 Organizátor zotavovacieho podujatia je povinný plniť povinnosti v zmysle § 25 

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

predpisov, a to okrem iného požiadať písomne najmenej 30 dní pred začiatkom konania 

zotavovacieho podujatia regionálny úrad verejného zdravotníctva  príslušný podľa miesta 

zotavovacieho podujatia o posúdenie zotavovacieho podujatia a zabezpečiť, aby dieťa 

zúčastnené na zotavovacom podujatí spĺňalo požiadavky zdravotnej spôsobilosti, ktoré vydá 

rodičovi, resp. zákonnému zástupcovi dieťaťa lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti 

a dorast najskôr jeden mesiac pred začiatkom ZP; ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav 

si vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti. Druhým dokladom 

je vyhlásenie o bezinfekčnosti v súlade s § 4 vyhlášky č. 526/2007 Z. z. o požiadavkách na 

zotavovacie podujatia, ktorý dokladá nielen dieťa, ale aj všetky osoby zúčastňujúce sa na 

podujatí, t. j. vedúci, inštruktori, personál kuchyne, personál zaisťujúci upratovanie a 

ďalšie osoby prítomné na akcii;  u detí potvrdzuje bezinfekčnosť písomným vyhlásením rodič 

alebo iný zákonný zástupca a toto písomné vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň 

(rozhodujúci dátum je deň prijatia na akciu, vzor vyhlásenia je uvedený v prílohe vyššie 

uvedenej vyhlášky). 

- Aktuálne sa do vyhlásenia doplní: 

a) že dieťa (alebo iná fyzická osoba prítomná na akcii) nejaví známky akútneho 

ochorenia (napríklad horúčky alebo hnačky), vzhľadom k epidemiologickej situácii sa 

rozširuje vyhlásenie o údaje príznakov infekcie COVD-19, t. j. zvýšená teplota, kašeľ, 

dýchavičnosť, atď., 

b) v priebehu 14 dní pred odchodom neprišlo dieťa (alebo iná osoba prítomná na akcii) 

do styku s osobou chorou na infekčné ochorenie, alebo podozrivou z nákazy a ani jemu, 

ani inému príslušníkovi rodiny, žijúcemu s ním v spoločnej domácnosti, nie je nariadené 

karanténne opatrenie. 

Ďalej je prevádzkovateľ, resp. organizátor ZP povinný zabezpečiť: 

- aby na zotavovacom podujatí pracovali iba osoby zdravotne spôsobilé a odborne spôsobilé, 

- zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí odborne spôsobilými osobami,  

- lekárničku prvej pomoci (zoznam liekov je uvedený v prílohe vyššie citovanej vyhlášky), 



- starostlivosť lekára dostupného z miesta konania zotavovacieho podujatia a písomne mu 

oznámiť miesto a čas konania zotavovacieho podujatia, 

- poučenie osôb na zotavovacom podujatí o predchádzaní ochoreniam a iným poruchám 

zdravia, ak takéto poučenie doposiaľ neabsolvovali, 

- informovanie  zástupcu dieťaťa o ochorení alebo inej poruche zdravia dieťaťa na podujatí a o 

prípadnom kontakte s prenosným ochorením, 

- vedenie dokumentácie o zotavovacom podujatí a jej uchovávanie šesť mesiacov od skončenia 

zotavovacieho podujatia. 

Okrem toho sú v súvislosti s pandémiou COVID – 19 prevádzkovatelia povinní:  

- klásť dôraz na vykonávanie vstupného zdravotného filtra u detí a nad rámec zákona aj 

u ostatných účastníkov akcie, 

- vykonávať zvýšený zdravotný dohľad v priebehu konania akcie, 

- zabezpečiť dôsledné dodržiavanie osobnej hygieny detí, personálu a tiež zamestnancov 

ubytovacej a stravovacej prevádzky zariadenia - správne umývanie rúk, vlastné prostriedky na 

osobnú hygienu, vrátane dezinfekčného prípravku na ruky,  pri umývadlách tekuté mydlá, 

jednorazové papierové utierky, prostriedky na dezinfekciu rúk pri vstupe do objektu, atď., 

- zabezpečiť dôsledné dodržiavanie prevádzkovej hygieny - pravidelné denné upratovanie 

s použitím dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom, dôsledné vetranie miestností,  

po každom turnuse dôsledná dezinfekcia všetkých priestorov, manipulácia s bielizňou, 

manipulácia s odpadom, vhodné osobné ochranné prostriedky pre personál, 

- zabezpečiť dôslednú edukáciu detí aj personálu o všeobecne platných protiepidemických 

opatreniach, 

- na dopravu detí sa odporúča využívať súkromnú hromadnú dopravu (na výlety a pod.)    

Postup v prípade výskytu ochorenia COVID – 19: 

- V prípade podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19, respektíve pri vzniku akýchkoľvek 

pochybností, je potrebné okamžite informovať miestne príslušný regionálny úrad verejného 

zdravotníctva, ktorý nariadi príslušné protiepidemické opatrenia.  

- V prípade výskytu ochorenia COVID-19 bude akcia ukončená, pri ostatných infekčných 

ochoreniach budú vykonané príslušné opatrenia podľa ich druhu a rozsahu. 

- Mať kontakty na rodičov alebo iných zákonných zástupcov detí v prípade ochorenia dieťaťa, 

a to z dôvodu zabezpečenia jeho okamžitého návratu do rodiny. 

- Musia byť pripravené priestory na prípadnú okamžitú izoláciu chorých, resp. podozrivých z 

ochorenia s vyčleneným WC a s možnosťou umytia rúk v tečúcej pitnej podľa možnosti v 

teplej vode a následnej dezinfekcie vhodným dezinfekčným prípravkom tak, aby sa zamedzil 

kontakt chorých so zdravými účastníkmi. Na utieranie rúk sa môžu používať iba jednorazové 

uteráky. 

- Bude sa vykonávať priebežná dezinfekcia priestorov a kontaktných plôch a po odvoze 

podozrivého z ochorenia alebo chorého budú všetky priestory vydezinfikované, vrátane 

posteľnej bielizne a matracov. 

- Rodičia ešte 14 dní po návrate z podujatia  majú povinnosť  miestne príslušnému RÚVZ 

hlásiť  podozrenie z ochorenia COVID-19,  ale aj výskyt iného infekčného ochorenia.  

 

Pri organizovaní denných táborov, letných škôl a pod., spojených s  jednodňovými výletmi 

a pod.  sa odporúča  vychádzať z aktuálnych opatrení  ÚVZ SR, v ktorých  sú uvedené základné 

povinnosti pri organizovaní hromadných podujatí a z aktuálnych opatrení pre prevádzku škôl.  

 

Povinnosti pri organizovaní ZP sú uvedené aj na webovej stránke RÚVZ so sídlom v Bardejove 

(www.ruvzbj.sk). V prípade nejasnosti je tieto možné konzultovať s odbornými zamestnancami 

na príslušnom RÚVZ v mieste konania zotavovacieho podujatia.  
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