
 

Vážená pani učiteľka, učiteľ, 
 
Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, § 24, odsek 6, 7 a 8                  
upravuje spôsobilosť dieťaťa pre umiestnenie v predškolskom zariadení. 
 
(6) 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. 
(7) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá rodičovi,              
poručníkovi, opatrovníkovi, fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené na základe             
rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu,31) alebo osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa               
dočasne zverené do starostlivosti podľa osobitného predpisu26) (ďalej len "zástupca dieťaťa"), ošetrujúci lekár.            
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve predkladá zástupca dieťaťa pred prvým              
vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia. 
(8) Skutočnosti uvedené v odseku 6 písm. b) a c) 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. 
 

V znení citovaného zákona ošetrujúci lekár nevydáva potvrdenie o zdravotnom stave po          
chorobe (nepotvrdzuje, že „dieťa je zdravé“, „nejaví príznaky prenosného ochorenia“ alebo           
„nemá nariadené karanténne opatrenie“). Z tohto dôvodu všeobecní lekári pre deti a dorast           
neposkytujú takéto potvrdenia. 
 
Zákon č. 355/2007 Z.z. § 24 ods. 9 písm. a) a b)  uvádza: 
 
(9) 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, 
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 
 

Na základe výkladu citovanej právnej normy smie byť lekárske vyšetrenie dieťaťa           
požadované len pri dôvodnom podozrení z ochorenia, t. j. dieťa vykazuje príznaky            
ochorenia. 
Ošetrujúci lekár preto vystavuje potvrdenie o zdravotnom stave len na základe písomnej           
žiadosti predškolského zariadenia, a to iba pri dôvodnom podozrení z ochorenia a vždy len            
so súhlasom zákonného zástupcu.  
 
S pozdravom 

                                                     __________________________________________ 

                                                             pečiatka a podpis VLDD 

 


