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Preukazovanie zdravotnej spôsobilosti detí. 

 

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 24 ods. (6 – 9) 

 

§ 24 ods. (6) zák. č. 355/2007 Z.z.: 

 

ustanovuje podmienky, za ktorých môže byť dieťa umiestnené v predškolskom 

zariadení:  

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 

 

a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve 

Ako sa preukazuje? 

 

§ 24 ods. (7) zák. č. 355/2007 Z.z.: 

 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom 

očkovaní (dieťa absolvovalo, alebo neabsolvovalo povinné očkovanie – 

neovplyvňuje prijatie)  vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa ošetrujúci lekár  

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve predkladá zástupca 

dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia (žiadosť 

o prijatí + potvrdenie = rozhodnutie). 

V tomto potvrdení by mal pediater uviesť, či dieťa je spôsobilé (na základe jeho 

zdravotného stavu) navštevovať MŠ, príp. či netrpí ochoreniami, o ktorých by mal 

mať personál MŠ vedomosť pre prípad náhlej zmeny zdravotného stavu dieťaťa, 

alebo by mohla ovplyvniť jeho pobyt, činnosť v zariadení (napr. alergické ochorenia, 

epilepsia a pod.) 

 

TOTO potvrdenie nie je možné si zamieňať s potvrdením od lekára, ak dieťa 

nie je prítomné v MŠ z dôvodu choroby. 

 

 

b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia 

c) nemá nariadené karanténne opatrenie 

Ako sa preukazuje? 
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§ 24 ods. (8) zák. č. 355/2007 Z.z. 

 

 skutočnosti uvedené v odseku 6 písm. (b) a (c) potvrdzuje písomným 

vyhlásením zákonný zástupca.  

 vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň.  

 vyhlásenie predkladá zákonný zástupca pred prvým vstupom dieťaťa do 

predškolského zariadenia a po neprítomnosti dieťaťa v predškolskom 

zariadení dlhšej ako päť dní (o príznakoch nákazlivého ochorenia). 

 

Zhrnutie: 

 deti, ktoré prišli do MŠ prvýkrát majú mať:  

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydané ošetrujúcim lekárom (na 

žiadosti o prijatie dieťaťa)  

- písomné vyhlásenie rodiča, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, nie staršie ako 1 deň  

 deti, ktoré prišli do zariadenia po prázdninách majú mať  

- písomné vyhlásenie rodiča, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, nie staršie ako 1 deň 

 

§ 24 ods. (9) zák. č. 355/2007 Z.z. 

 

Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú predškolské 

zariadenia (ďalej len „prevádzkovateľ predškolského zariadenia“), sú ďalej 

povinné 

a) zabezpečiť, aby skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do 

zariadenia, zisťovala každý deň zodpovedná osoba pred prijatím dieťaťa do 

zariadenia (ranný 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 zákonného zástupcu 
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Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa 

 

Zákonný zástupca je povinný oznámiť dôvod neprítomnosti (bezodkladne) 

 choroba 

 lekárom nariadený zákaz dochádzky do MŠ 

 rekonvalescencia, ochorenie počas dňa v MŠ 

 mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky 

 náhle prerušenie premávky hromadnej dopravy 

 mimoriadne udalosti v rodine 

 účasť dieťaťa na súťažiach 

 

Aké dokumenty vyžadujeme 

 

1. Neprítomnosť z dôvodu ochorenia 

 

ak príčinou neprítomnosti dieťaťa je jeho ochorenie a  

 neprítomnosť trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni: neprítomnosť 

ospravedlňuje rodič (zákonný zástupca) v súlade s § 144 ods.10 zák. 

245/2008 Z. z.  

 

V odôvodnených prípadoch môže MŠ požadovať potvrdenie od lekára aj v tomto 

prípade (napr. vši – pedikulóza). 

 

V školskom poriadku je presne určený spôsob ospravedlnenia dieťaťa 

preukázateľným spôsobom: 

 telefón 

 odhlasovací formulár 

Nad 3 dni neprítomnosti dieťaťa z dôvodu ochorenia vyžadujúceho si lekárske 

ošetrenie – lekár vydá potvrdenie o neprítomnosti dieťaťa v MŠ z dôvodu choroby 

a je súčasťou ospravedlnenia zákonného zástupcu (nie potvrdenie po chorobe, že 

dieťa je zdravé a môže ísť do MŠ). 

 

2. Neprítomnosť dieťaťa v MŠ z iných dôvodov 

 

 ak dieťa nebude navštevovať MŠ, rodič (zákonný zástupca) je povinný bez 

zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť MŠ ako aj príčinu jeho 

neprítomnosti.  

 ak príčinou neprítomnosti dieťaťa v MŠ nie je ochorenie, ale iné dôvody 

(dovolenka, návšteva starých rodičov, prázdniny a pod ) a neprítomnosť trvá  

viac ako 5 dní: skutočnosti, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (písm. (b) a (c) cit. 
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ustanovenia zákona) potvrdzuje písomným vyhlásením rodič (zákonný 

zástupca) pričom potvrdenie nesmie byť staršie ako 1 deň (§ 24 ods.8 cit. 

zákona)  

 

Postup pri vykonávaní filtra 

 

Preverenie skutočnosti, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do 

zariadenia v praxi by malo zahŕňať rozhovor preberajúcej osoby s rodičom dieťaťa 

zameraný na  

 informácie o zdravotnom stave dieťaťa, jeho súrodencov, príp. osôb žijúcich 

v spoločnej domácnosti, 

 výskyt závažnejších príznakov alebo ochorení vyžadujúcich poskytnutie 

zdravotnej starostlivosti (ambulantné ošetrenie, príp. hospitalizácia),  

 u dieťaťa overenie telesnej teploty, kontrola očných spojoviek, pokožky, výskyt 

iných možných príznakov ochorení (najmä výtok z nosa, kašeľ, zvracanie, 

hnačka, nevoľnosť, bolesti). 

Primárni pediatri v pôsobnosti RÚVZ boli usmernení, že potvrdenia lekára po 

chorobe sa deťom paušálne nevydávajú, v praxi ale môže vzniknúť sporná situácia, 

keď sa dieťa vracia po chorobe a nie je ešte celkom zdravé (stále kašle, má sople a 

pod.) a  osoba preberajúca dieťa si pri vykonávaní ranného filtra nie je istá, či dieťa 

môže prijať, napriek písomnému vyhláseniu rodiča, že je dieťa zdravé. V tomto 

prípade je to tvrdenie proti tvrdeniu - rodič verzus preberajúca osoba, a práve preto 

by mal rozhodnúť ošetrujúci lekár dieťaťa, či dieťa prejavuje alebo neprejavuje 

príznaky prenosného ochorenia a môže sa vrátiť do kolektívu medzi zdravé deti.  

Učiteľky MŠ majú pedagogické vzdelanie a nie sú spôsobilé rozhodovať o tom, či sa 

jedná iba o ľahké prechladnutie, alergiu alebo vážnejšiu zdravotnú komplikáciu, ich 

povinnosťou je predovšetkým chrániť všetky ostatné zdravé deti v kolektíve, resp. 

zabezpečiť potrebné opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných 

ochorení tak, ako ich má každé zariadenie pre detí zapracované vo svojom 

prevádzkovom poriadku. Pediatri sú upozornení, aby pri vydávaní týchto potvrdení 

zvážili, či je aj pre dieťa s ľahkým prechladnutím vhodné navštevovať kolektívne 

zariadenie nielen z hľadiska predchádzania možnej progresii ochorenia, ale najmä      

z hľadiska ochrany zdravia ostatných detí v kolektíve a prevencie vzniku 

a šírenia prenosných ochorení.  

 

Ľudmila Bistová 

riaditeľka školy 


