
Z O T A V O V A C  I  E      P O D U J A T I A 

 
Legislatíva určujúca podmienky na konanie zotavovacích podujatí : 

 

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

zmene a doplnení niektorých zákonov ( podmienky na  konanie zotavovacieho 

podujatia ustanovuje § 25), 

- Vyhláška  MZ SR č. 526/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách 

na zotavovacie podujatia ( ďalej len Vyhláška č.526/2007 Z.z.).  

 

Zotavovacie podujatie :  

• je organizovaný pobyt najmenej  piatich detí a mládeže do 18 rokov veku, 

• je to pobyt na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je :  

o rekreácia detí a mládeže,  

o posilnenie ich zdravia,  

o zvýšenie ich telesnej zdatnosti.   

Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa  alebo  právnickej osoby  („organizátora“),  

ktorý organizujú  zotavovacie  podujatie  :  

� P o ž i a d a ť   písomne  najmenej 30 dní  pred začiatkom konania zotavovacieho 

podujatia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušný podľa miesta konania 

zotavovacieho podujatia o posúdenie zotavovacieho podujatia.   

 

� Náležitosti žiadosti :   

- meno, priezvisko, adresa, resp. obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo, telefónne 

číslo organizátora,  

- druh, termín a miesto konania podujatia, 

- počet detí a osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí v  jednotlivých  turnusoch, 

- spôsob zásobovania pitnou vodou,  

- spôsob stravovania,  

- spôsob nakladania s odpadom, 



- dátum vyhotovenia písomnej žiadosti o posúdenie zotavovacieho podujatia, odtlačok 

pečiatky a podpis organizátora,  

- účel  zotavovacieho podujatia resp. program podujatia.  

� 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. 

� Zabezpečiť, aby sa podujatie uskutočnilo len v zariadeniach, ktoré spĺňajú požiadavky  

      na umiestnenie, funkčné členenie, priestorové usporiadanie, ubytovanie, stravovanie   

      a na prevádzku zariadení pre zotavovacie podujatia. 

� Zabezpečiť, aby dieťa zúčastnené na podujatí spĺňalo požiadavky zdravotnej 

spôsobilosti.  

� Zabezpečiť, aby na podujatí pracovali iba osoby zdravotne spôsobilé a odborne 

spôsobilé. 

� Dodržiavať denný režim, ktorý zohľadňuje vek a zdravotný stav dieťaťa. 

� Zabezpečiť stravovanie detí s prihliadnutím  na ich vek, zdravotný stav a fyzickú 

záťaž a aby podávaná strava bola zdravotne neškodná a výživovo hodnotná. 

� Zabezpečiť zdravotnú  starostlivosť na podujatí odborne spôsobilými osobami 

„zdravotník“, najmenej jednou na 130 detí. 

� Zabezpečiť lekárničku prvej pomoci. 

� Zabezpečiť starostlivosť lekára dostupného z miesta konania podujatia a písomne mu 

oznámiť miesto a čas konania podujatia. 

� Zabezpečiť poučenie osôb na podujatí o predchádzaní ochoreniam a iným poruchám 

zdravia, ak takéto poučenie doposiaľ neabsolvovali.   

� Informovať zástupcu dieťaťa o ochorení alevo inej poruche zdravia dieťaťa na 

podujatí a o prípadnom kontakte s prenosným ochorením. 

� Viesť dokumentáciu o zotavovacom podujatí a uchovávať ju šesť mesiacov od 

skončenia zotavovacieho podujatia. 

 

Na  zotavovacom  podujatí   sa  môže  zúčastniť  dieťa, ktoré spĺňa podmienky : 

       a)  je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,  

       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. 



Potvrdenie  o  zdravotnej spôsobilosti :  v súlade s § 4 ods. 2 Vyhlášky č. 526/2007 Z.z. , 

vydá rodičovi (zákonnému zástupcovi), lekár všeobecnej  zdravotnej starostlivosti pre deti 

a dorast, najskôr jeden mesiac pred začiatkom zotavovacieho podujatia.  

     Ak dieťa užíva lieky alebo si jeho zdravotný stav vyžaduje obmedzenia záťaže  uvedie 

tieto skutočnosti v potvrdení.         

Zákonný zástupca dieťaťa predloží organizátorovi alebo vysielajúcemu školskému 

zariadeniu potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a vyhlásenie o zdravotnom stave 

dieťaťa pred nástupom na zotavovaciu akciu nie staršie ako jeden deň. 

 

Zdravotník  odborne spôsobilá osoba, ktorá získala odbornú  spôsobilosť na výkon 

odborných pracovných činností lekára, sestry, pôrodnej asistentky alebo zdravotníckeho 

záchranára podľa osobitného predpisu. 

 

Denný režim – organizátor určí čas na spánok, na osobnú hygienu, na stravovanie a na 

ostatné aktivity s prihliadnutím na vek a zdravotný stav detí.  

 

Stravovanie – denná strava sa podáva podľa jedálneho lístka (zostavený s prihliadnutím na 

vek, zdravotný stav a fyzickú záťaž): musí pozostávať z raňajok, desiatej, obeda, olovrantu 

a večere. Interval medzi jednotlivými jedlami môže byť najviac tri hodiny. Nápoje musia byť 

zabezpečené po celý deň. 

 

Počas podujatia musí byť zabezpečené denné upratovanie všetkých priestorov 

a dezinfekcia zariadení na osobnú hygienu. 

 

Dokumentácia zotavovacieho podujatia obsahuje: 

a) zoznam detí zúčastnených na podujatí 

b) zoznam osôb pracujúcich na podujatí 

c) prihlášky detí na podujatie 

d) vyhlásenie zákonných zástupcov 

e) zdravotnícky denník 

 
Ďalšie požiadavky na zotavovacie podujatia sú ustanovené v §  25 zák. MZ SR                           

č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a  Vyhláške  MZ SR č. 526/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia. 



V Z O R   
 

V y h l á s e n i e 
 
 
      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. 
      
 
 
      V ..................... dňa ................... 
 
Meno, priezvisko, adresa, tel. č. a podpis zákonného zástupcu    
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                        .......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zoznam potravín, ktoré sa nepoužívajú na zotavovacom podujatí :  

 

1. mleté a sekané mäsá z distribučnej siete a výrobky z nich, 

2. nedostatočne tepelne spracované mäsá, 

3. jaternice, zabíjačková kaša, tlačenka, krvné tučnice, 

4. surové mäsá typu tatársky biftek, 

5. nekonzervované rybie výrobky, 

6. všetky výrobky s aspikom a rôsolom, 

7. majonéza a všetky výrobky s majonézou, 

8. tepelne nespracované vajcia a tepelne nedostatočne spracované vajcia, 

9. mäkké cukrárske výrobky, 

10. šľahačka a smotana bez tepelnej úpravy a výrobky z nich, 

11. zmrzlina vrátane zmrzliny pripravovanej na mieste, 

12. huby okrem húb získaných z distribučnej siete, 

13. tvaroh domácej výroby, 

14. pečeňový syr, pečeňovky, čajovky, maslovky a podobne, 

15. bryndza, 

16. vnútornosti okrem bravčovej, teľacej a hydinovej pečene, 

17. tepelne neošetrené mlieko a výrobky z tepelne neošetreného mlieka 

 
Vybrané druhy potravín, ktoré sa používajú len pri dodržiavaní ustanovených 
technologických podmienok a technologické podmienky na použitie 
niektorých druhov potravín :  
 

� 1. nátierky 
� sa musia spracúvať zásadne z čerstvých surovín a podávať najneskôr do dvoch hodín 

po spracovaní, pri zabezpečení 
� chladenia od 0 do 4 oC najneskôr do troch hodín, 
� 2. mlieko a mliečne výrobky typu smotanových krémov 
� sa môžu podávať len do dátumu spotreby, resp. do dátumu minimálnej trvanlivosti, 
� 3. mäkké salámy a údeniny 
� sa môžu podávať len po tepelnom spracovaní a musia sa spotrebovať v deň nákupu, 
� 4. suroviny a požívatiny určené na ďalšiu prípravu 
� sa nesmú predvárať deň vopred (vajíčka, zemiaky, ryža, cestoviny), 
� 5. mleté mäso 
� sa môže pripravovať len z čerstvého surového mäsa a musí byť tepelne spracované 

najneskôr do troch hodín, 
� 6. instantné prípravky 
� – na ich prípravu sa môže používať iba pitná voda podľa § 17 zákona, spotrebiteľsky 

balená prírodná minerálna 



� voda, spotrebiteľsky balená pramenitá voda alebo spotrebiteľsky balená pitná voda 
� 7. skladovanie potravín 
� – na putovnom zotavovacom podujatí a v stanovom tábore, kde nie je možné dodržať 

požiadavky na skladovanie 
� potravín podľa pokynov výrobcu alebo podľa požiadaviek osobitného predpisu musia 

byť takéto potraviny bezprostredne 
� po zakúpení tepelne spracované alebo hneď vydané na konzumáciu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


