
 

Povinnosti pri organizovaní zotavovacích podujatí 

vyplývajúce z platnej legislatívy. 

Pri organizovaní zotavovacích podujatí (ďalej len ZP) v ostatnom období sa 

stretávame s tým, že organizátori týchto podujatí nemajú dostatočné informácie o 

zmenách súvisiacich s novou legislatívou týkajúcou sa organizovania a zdravotného 

zabezpečenia ZP. Preto považujeme za potrebné oboznámiť organizátorov ZP s 

povinnosťami uvedenými v právnych predpisoch, ktoré súvisia s uvedenou 

problematikou. 

 

Dokumenty súvisiace s problematikou : 

 zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č. 355/2007 

Z. z. ) 

 vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

požiadavkách na zotavovacie podujatia 

 vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na 

zariadenia spoločného stravovania 

 

 

V zmysle uvedenej legislatívy je potrebné požiadať písomne najmenej 30 

dní pred začiatkom konania zotavovacieho podujatia regionálny úrad verejného 

zdravotníctva príslušný podľa miesta zotavovacieho podujatia, prípadne podľa 

miesta jeho začiatku, ak ide o putovné zotavovacie podujatie, o posúdenie 

zotavovacieho podujatia ( § 25 zák. NR SR č. 355/2007 Z. z., písm. a/ ). 

Žiadosť musí obsahovať náležitosti uvedené v § 13 ods. 6 písm a/ až d/ (obchodné 

meno, IČO, doklad o oprávnení na podnikanie resp. zriaďovaciu listinu a pod. ) a k 

žiadosti je potrebné priložiť kolkovú známku v hodnote 50 €, v prípade podania 

žiadosti elektronickou formou je hodnota kolku 25 € (okrem právnických osôb a 

fyzických osôb oslobodených od správnych poplatkov) podľa zákona NR SR č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. 

Žiadosť o posúdenie ZP musí ďalej obsahovať náležitosti uvedené v § 3 vyhl. 

MZ SR č. 526/2007 Z. z. 

 

Ďalšie najčastejšie otázky súvisiace s organizovaním ZP: 

1. Čo je zotavovacie podujatie? 

2. Aké povinnosti má fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktoré 

organizujú zotavovacie podujatia (ďalej len "organizátor zotavovacieho 

podujatia") ? 

3. Aké podrobnosti ustanovuje Vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z.? 



4. Aké náležitosti musí obsahovať žiadosť o posúdenie ZP ? 

5. Aké sú podmienky účasti dieťaťa na ZP ? 

6. Aké sú povinnosti zdravotníka na ZP ? 

7. Aké požiadavky musia spĺňať stavby na organizovanie ZP ? 

8. Aké sú požiadavky na stravovanie detí na ZP ? 

Odpovede na otázky: 

1. Čo je zotavovacie podujatie? 

Podľa § 25 zák. NR SR č. 355/2007 Z. z. zotavovacie podujatie 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. 

 
 

2. Aké povinnosti má fyzická osoba -podnikateľ a právnická osoba, ktoré 

organizujú zotavovacie podujatia (ďalej len "organizátor zotavovacieho 

podujatia")? 

Podľa § 25 zák. NR SR č. 355/2007 Z. z. fyzická osoba - podnikateľ a právnická 

osoba, ktoré organizujú zotavovacie podujatia (ďalej len "organizátor zotavovacieho 

podujatia") sú povinní: 

a. požiadať písomne najmenej 30 dní pred začiatkom konania 

zotavovacieho podujatia regionálny úrad verejného 
zdravotníctva príslušný podľa miesta zotavovacieho podujatia, prípadne 

podľa miesta jeho začiatku, ak ide o putovné zotavovacie podujatie, o 

posúdenie zotavovacieho podujatia, 

b. organizovať zotavovacie podujatie tak, aby plnilo výchovné poslanie a 

posilňovalo zdravie detí a pri jeho organizovaní prihliadať na vek a zdravotný 

stav detí a charakter zotavovacieho podujatia, 

c. zabezpečiť, aby zotavovacie podujatie sa uskutočnilo len v zariadeniach, 

ktoré spĺňajú požiadavky na umiestnenie, funkčné členenie, priestorové 

usporiadanie, ubytovanie, stravovanie a na prevádzku zariadení pre 

zotavovacie podujatia, 

d. zabezpečiť, aby dieťa zúčastnené na zotavovacom podujatí spĺňalo 

požiadavky zdravotnej spôsobilosti, 

e. >zabezpečiť, aby na zotavovacom podujatí pracovali iba osoby zdravotne 

spôsobilé a odborne spôsobilé, 

f. dodržiavať denný režim, ktorý zohľadňuje vek a zdravotný stav detí, 

g. zabezpečiť stravovanie detí s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav a 

fyzickú záťaž a aby podávaná strava bola zdravotne neškodná a výživovo 

hodnotná, 



h. zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí odborne 

spôsobilými osobami, najmenej jednou na 130 detí (odborne spôsobilé 

osoby na vykonávanie zdravotnej starostlivosti na ZP – funkcie 

zdravotníka sú: lekár, zdravotná sestra, ženská sestra a zdravotnícky 

záchranár, absolventi iných kurzov prvej pomoci a pod. nie sú spôsobilí 

na vykonávanie uvedenej činnosti). 

i. zabezpečiť lekárničku prvej pomoci, 

j. zabezpečiť starostlivosť lekára dostupného z miesta konania 

zotavovacieho podujatia a písomne mu oznámiť miesto a čas konania 

zotavovacieho podujatia, 
k. zabezpečiť poučenie osôb na zotavovacom podujatí o predchádzaní 

ochoreniam a iným poruchám zdravia, ak takéto poučenie doposiaľ 

neabsolvovali, 

l. informovať zástupcu dieťaťa o ochorení alebo inej poruche zdravia dieťaťa 

na podujatí a o prípadnom kontakte s prenosným ochorením, 

m. viesť dokumentáciu o zotavovacom podujatí a uchovávať ju šesť mesiacov 

od skončenia zotavovacieho podujatia. 

 
 

3. Aké podrobnosti ustanovuje Vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z.? 

Vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z. podľa § 1 ustanovuje podrobnosti o 

a. organizácii zotavovacieho podujatia, 

b. zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré sa zúčastňuje na zotavovacom podujatí 

a vzor písomného vyhlásenia, 

c. zdravotnej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti osoby pracujúcej na 

zotavovacom podujatí, 

d. vybavení lekárničky prvej pomoci pre zotavovacie podujatie, 

e. dennom režime detí na zotavovacom podujatí, 

f. požiadavkách na zariadenie pre zotavovacie podujatie, 

g. stravovaní detí na zotavovacom podujatí, 

h. prevádzke zariadenia pre zotavovacie podujatie, 

i. obsahu dokumentácie o zotavovacom podujatí. 

 
 

4. Aké náležitosti musí obsahovať žiadosť o posúdenie ZP ? 

Vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z. podľa § 3 ustanovuje : 



 (1) Organizátor v písomnej žiadosti o posúdenie zotavovacieho podujatia 

podľa § 25 ods. 2 písm. 

a. zákona uvádza 

b. meno, priezvisko, adresu, identifikačné číslo a telefónne číslo, ak ide o 

fyzickú osobu - podnikateľa; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno 

(názov), sídlo, identifikačné číslo, telefónne číslo organizácie a meno, 

priezvisko, adresu a telefónne číslo fyzickej osoby konajúcej za 

právnickú osobu, 

c. druh, termín a miesto konania zotavovacieho podujatia, 

d. počet detí a osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí v jednotlivých 

turnusoch, 

e. spôsob zásobovania pitnou vodou a údaje o kvalite pitnej vody podľa 

§ 17 ods. 2 zákona; v prípade umývania detí vo vodnom toku aj údaje 

o kvalite vody vodného toku, 

f. spôsob stravovania, 

g. spôsob nakladania s odpadom,2) 

h. dátum vyhotovenia písomnej žiadosti o posúdenie zotavovacieho 

podujatia, odtlačok pečiatky a podpis organizátora. 

 (2) Organizátor putovného zotavovacieho podujatia okrem údajov uvedených 

v odseku 1 uvádza aj popis trasy putovania. 

 
 

5. Aké sú podmienky účasti dieťaťa na ZP ? 

Vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z. ustanovuje podľa § 4: 

1. Na zotavovacom podujatí sa môže zúčastňovať dieťa, ak 

a. je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve aj s ohľadom na charakter 

zotavovacieho podujatia, 

b. neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, 

c. nemá nariadené karanténne opatrenie, alebo počas 14 dní 

predchádzajúcich odchodu na zotavovacie podujatie neprišlo do 

kontaktu s osobou chorou na prenosné ochorenie alebo osobou 

podozrivou z nákazy prenosným ochorením. 

2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 1 písm. a) vydá rodičovi, 

opatrovníkovi, poručníkovi alebo inej fyzickej osobe, ktorá má maloleté dieťa 

zverené do osobnej starostlivosti, osobe, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej 

starostlivosti, osobe, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, osobe, ktorá 

má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti 

alebo štatutárnemu zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie 

súdu (ďalej len "zákonný zástupca"), lekár všeobecnej zdravotnej 

starostlivosti pre deti a dorast najskôr jeden mesiac pred začiatkom 



zotavovacieho podujatia; ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si 

vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti. 

3. Skutočnosti uvedené v odseku 1 písm. b) a c) potvrdzuje zákonný zástupca 

dieťaťa v písomnom vyhlásení. Zákonný zástupca dieťaťa predloží 

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a vyhlásenie nie staršie ako jeden 

deň organizátorovi, ak ide o školy v prírode, vysielajúcej škole alebo 

vysielajúcemu predškolskému zariadeniu. 

 

Vzor vyhlásenia je uvedený v prílohe č. 1 cit. vyhl. : 
 

"Vyhlasujem, že dieťa ............................................. bytom v .......................... 

neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného 

zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast 

menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený 

zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia 

alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu 

ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. 

hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové 

ochorenie s vyrážkami). Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade 

nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) 

priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V ..................... dňa ................... 

Meno, priezvisko, adresa, tel. č. a podpis zákonného zástupcu ................................ 

 
 

6. Aké sú povinnosti zdravotníka na ZP ? 

Vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z. ustanovuje podľa § 6: 

1. Zdravotník pri nástupe detí na zotavovacie podujatie 

a. prevezme od organizátora lekárničku prvej pomoci pre zotavovacie 

podujatie podľa § 25 ods. 2 písm. i) zákona; vybavenie lekárničky pre 

zotavovacie podujatie je uvedené v prílohe č. 2, 

b. zistí, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie na zotavovacie 

podujatie, prevezme prihlášku dieťaťa na zotavovacie podujatie a 

vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa a doklad o zdravotnej 

spôsobilosti dieťaťa podľa § 4 ods. 2, 

c. preverí, či deti majú preukaz poistenca, 

d. prevezme od dieťaťa lieky a zabezpečí ich užívanie dieťaťom na 

základe vyjadrenia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti 

a dorast podľa § 4 ods. 2, 



e. oboznámi vedúceho zotavovacieho podujatia so zdravotným stavom 

detí, 

f. preverí na mieste konania zotavovacieho podujatia zabezpečenie 

podmienok na prevádzku zotavovacieho podujatia. 

2. Zdravotník počas zotavovacieho podujatia 

a. priebežne sleduje zdravotný stav detí a osôb pracujúcich na 

zotavovacom podujatí, poskytuje prvú pomoc a hlási ochorenia detí a 

osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí lekárovi, ktorý podľa § 25 

ods. 2 písm. j) zákona poskytuje zdravotnú starostlivosť v mieste 

konania zotavovacieho podujatia, a regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva podľa § 6 zákona, 

b. ošetruje chorých v izolačných priestoroch a po odchode chorého z 

izolačných priestorov zabezpečí všetky opatrenia podľa pokynov 

lekára alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 

c. vedie zdravotnícky denník, 

d. kontroluje hygienu prevádzky, a to 

 ochranu zdrojov pitnej vody pred znečistením; ak vznikne 

nedostatok pitnej vody alebo ak sa zmení jej kvalita, upovedomí 

regionálny úrad verejného zdravotníctva, 

 spôsob nakladania s odpadmi,2) 

 spôsob zabezpečenia hygieny na ošetrovni a v izolačných 

priestoroch, 

 spôsob zabezpečenia hygieny ostatných priestorov 

zotavovacieho podujatia, 

e. kontroluje osobnú hygienu detí, usmerňuje ich otužovanie a 

zabezpečuje zdravotný dozor pri rekreačnom kúpaní a výletoch, 

f. podieľa sa na zostavovaní denného režimu detí a jedálneho lístka pre 

deti, 

g. zabezpečí, aby k liekom a dokumentácii zotavovacieho podujatia 

nemali prístup deti a nepovolané osoby, 

h. informuje vedúceho zotavovacieho podujatia o všetkých závažných 

skutočnostiach zistených pri svojej činnosti a o vykonaných 

opatreniach. 

3. Pri hromadnom odchode na zotavovacie podujatie zdravotník zabezpečuje 

zdravotnú starostlivosť pre všetky osoby počas cesty na zotavovacie podujatie 

a späť. 

 
 

7. Aké požiadavky musia spĺňať priestory v stavbách na organizovanie ZP ? 

Vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z. ustanovuje podľa § 8: 



 (3) Priestory v stavbách musia mať vyčlenené priestory na spanie, na 

spoločenskú a športovú činnosť, na stravovanie, na sušenie odevov a obuvi, 

priestory na umývanie a sprchovanie, záchody, ošetrovňu a izolačné priestory. 

Priestory na spanie, na spoločenskú a športovú činnosť a na stravovanie musia 

mať prirodzené osvetlenie a vetranie. 

 (5) Priestory na spanie v stavbách musia byť oddelené od ostatných priestorov 

a členené na miestnosti na spanie pre deti a miestnosti na spanie pre vedúcich 

oddielov alebo vedúcich skupín detí, ktoré bezprostredne nadväzujú na 

miestnosti na spanie pre deti. Miestnosti na spanie pre deti musia byť 

oddelené podľa pohlavia. 

 (6) Najmenšia podlahová plocha miestnosti na spanie v stavbách môže byť 3 

m2 na jednu osobu, pričom do plochy miestnosti sa nezapočítavajú pôdorysné 

plochy skríň a lôžok. Poschodové postele sa umiestňujú v miestnosti na 

spanie, ktorej výška stropu môže byť najmenej 260 cm, pričom horné lôžko 

nesmie byť vyššie ako 150 cm nad zemou a priestor medzi spodným a horným 

lôžkom nesmie byť menší ako 100 cm. Horné lôžko poschodovej postele musí 

byť zabezpečené bočnicou a nepriepustnou podložkou. Poschodové postele 

môžu používať len deti nad 10 rokov veku. 

 (9) Najmenšia podlahová plocha priestorov na spoločenskú činnosť v 

stavbách môže byť 1 m2 na jedno dieťa. Veľkosť podlahových priestorov na 

spoločenskú činnosť žiakov a detí predškolského veku v škole v prírode 

upravuje osobitný predpis.8) 

 (10) Ak stravovanie detí nie je zabezpečené v zariadení spoločného 

stravovania podľa § 26 ods. 1 zákona, priestory na stravovanie v stavbách 

musia byť umiestnené oddelene od ostatných priestorov a členené na jedáleň, 

na kuchyňu, na hrubú prípravovňu, na sklady, na šatne a na zariadenia na 

osobnú hygienu zamestnancov stravovacej prevádzky. Najmenšia podlahová 

plocha jedálne môže byť 1 m2 na jedného stravníka v jednej zmene. Veľkosť 

podlahovej plochy jedálne v škole v prírode upravuje osobitný predpis.8) Na 

priestory, ktoré sú určené na stravovanie detí na zotavovacom podujatí 

organizovaných v stavbách, sa uplatňujú aj požiadavky ustanovené v odseku 

11. 

 (12) Priestory na umývanie a sprchovanie v stavbách musia byť oddelené 

podľa pohlavia detí a usporiadané tak, aby pripadol na umývanie jeden 

výtokový kohút s odpadovým žľabom alebo jedno umývadlo na päť detí bez 

ohľadu na vek; na sprchovanie jedna sprchová ružica na 25 detí bez ohľadu 

na vek. V týchto priestoroch musia mať deti možnosť denného umytia a 

sprchovania v teplej vode. Priestory na umývanie a sprchovanie musia byť 

zriadené na spádovej strane a najmenej 25m od studne. 

 (18) Ošetrovňa a izolačný priestor v stavbách musia byť oddelené od 

ostatných častí zariadenia; musia mať oddelené priestory podľa pohlavia, 

umývadlo s tečúcou pitnou vodou, musia byť vykurované a musí v nich byť 

možnosť použitia teplej vody. Izolačné priestory musia byť riešené so 

samostatnými zariadeniami na osobnú hygienu detí. Najmenšia podlahová 



plocha izolačného priestoru môže byť 5 m2 na jedného chorého. Jeho 

usporiadanie musí byť také, aby na 30 detí pripadlo jedno lôžko. Lôžka nesmú 

byť poschodové. 

 (19) Ošetrovňa a izolačný priestor sa nesmú používať na ubytovanie 

zdravotníka. 

 
 

8. Aké sú požiadavky na stravovanie detí na ZP ? 

Vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z. ustanovuje podľa § 9: 

 (1) Stravovanie detí podľa § 25 ods. 2 písm. g) zákona musí byť zabezpečené 

s prihliadnutím na ich vek, na zdravotný stav a na fyzickú záťaž, pričom 

podávaná strava musí byť zdravotne neškodná a výživovo hodnotná. 

 (2) Denná strava sa podáva podľa jedálneho lístka; musí pozostávať z raňajok, 

desiatej, obeda, olovrantu a večere. Interval medzi jednotlivými jedlami môže 

byť najviac tri hodiny. Pri činnostiach mimo priestorov zariadenia pre 

zotavovacie podujatie sa v prípade potreby môžu raňajky zlúčiť s desiatou a 

obed s olovrantom. Čas podávania hlavného jedla od ukončenia jeho prípravy 

môže byť najviac dve hodiny. Nápoje musia byť zabezpečené po celý deň; ak 

nie sú v spotrebiteľskom balení, môžu sa podávať iba z krytých nádob s 

výpustným kohútikom. 

 (3) Na zotavovacom podujatí sa nesmú používať na prípravu pokrmov 

potraviny, ktoré 

a. neprechádzajú pri výrobe technologickým postupom, ktorý ničí alebo 

odstraňuje choroboplodné zárodky, 

b. prechádzajú technologickým postupom, ktorý nezaručuje úplné 

zničenie alebo odstránenie choroboplodných zárodkov, 

c. prechádzajú fázovými technologickými postupmi, ktoré 

choroboplodné zárodky najprv zničia, ale následne pri konečnom 

spracovaní nevylučujú riziko opakovanej kontaminácie 

choroboplodnými zárodkami. 

 (4) Potraviny, ktoré sa na zotavovacom podujatí nesmú používať, niektoré 

druhy potravín, ktoré sa môžu používať len pri dodržaní ustanovených 

technologických podmienok, a technologické podmienky na použitie 

niektorých druhov, sú uvedené v prílohe č. 3. 

 (5) Pri putovnom zotavovacom podujatí sa musí na raňajky podávať teplý 

nápoj a jedno z hlavných jedál musí byť teplé. 

 (6) Ak stravovanie detí nie je zabezpečené v zariadení spoločného stravovania 

podľa § 26 ods. 1 zákona, prípravu stravy môžu zabezpečovať osoby 

pracujúce na zotavovacom podujatí a deti za podmienok uvedených v odseku 

7 spôsobom, ktorý zabezpečí zdravotnú neškodnosť podávaných pokrmov. 



 (7) Deti sa môžu podieľať na príprave stravy len pred jej tepelným 

spracovaním a pri pomocných prácach. V stanovom tábore sa môžu deti 

podieľať na celej príprave stravy a jej výdaji, len ak sú pod dozorom osoby 

pracujúcej na zotavovacom podujatí a ak sú dodržané zásady osobnej hygieny 

a prevádzkovej hygieny. 

 

 

Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo vyššie uvedených právnych predpisoch. Prípadné 

informácie na t.č. 488 07 13, 12, e-mail: bj.feckova@uvzsr.sk 

mailto:bj.feckova@uvzsr.sk

