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Vec 

Ospravedlňovanie neprítomnosti chorých detí v predškolských zariadeniach 

- podanie informácií                                                                                           

 

     Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti, organizačná zložka Slovenskej 

lekárskej spoločnosti zaslala dňa 17.9.2017 list o. i. aj Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Predmetom uvedeného listu je problematika týkajúca sa neprítomnosti chorých detí 

v zariadeniach pre deti a mládež a ich ospravedlňovania.   

 

     V súvislosti s tým sme zaznamenali, že niektorí z Vás sa opakovane obraciate na tunajší 

úrad (pedagogickí zamestnanci na oddelenie hygieny detí a mládeže a pediatri na oddelenie 

epidemiológie a výchovy k zdraviu).  

 

    Tunajší úrad nie je oprávnený zaujímať stanovisko k spomínanému listu. Úrad verejného 

zdravotníctva SR - náš nadriadený orgán sa  k danej problematike vyjadril  listom zo dňa 

19.9.2017, ktorý je pre nás určujúci. V  záujme jednotného postupu si Vás dovoľujeme 

informovať v intenciách vyjadrenia podaného naším nadriadeným orgánom nasledovne : 

 

     Podľa § 24 ods. 9  zákona č. 355/2007 Z. z. ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 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, 

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 zástupcu 

dieťaťa. 
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     Podľa § 7 ods. 7 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších 

predpisov  pedagogický  zamestnanec môže  odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že  jeho 

zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Ak dieťa v materskej škole počas 

dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním 

poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa. 

 

     Teda prevádzkovateľ predškolského zariadenia je povinný zabezpečiť, aby pedagogický 

zamestnanec pri rannom prijímaní dieťaťa zisťoval, či zdravotný stav dieťaťa je vhodný 

a umožňuje pobyt (prijatie) dieťaťa v predškolskom zariadení. V prípade, ak pedagogický 

zamestnanec vyhodnotí zdravotný stav dieťaťa ako nevhodný na pobyt (prijatie) dieťaťa 

v materskej škole, je oprávnený odmietnuť prevzatie tohto dieťaťa do predškolského 

zariadenia. Dieťa podozrivé z ochorenia prijme pedagogický pracovník do predškolského 

zariadenia iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom pre deti 

a dorast. Pedagogický zamestnanec však nie je povinný, a v žiadnom prípade nie je 

oprávnený na vystavenie písomnej žiadosti o vyšetrenie zdravotného stavu dieťaťa, 

pretože nie je štatutárnym zástupcom predškolského zariadenia a  nie je ani zákonným 

zástupcom dieťaťa. Prevádzkovateľovi predškolského zariadenia takúto povinnosť, t. j. 

písomne požiadať o vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého pedagogický 

pracovník odmietol prijať do predškolského zariadenia, zákon č. 355/2007 Z. z. neukladá 

a teda nie je možné vyžadovať splnenie požiadavky, ktorú zákon neukladá. 

     Ďalší postup pedagogického pracovníka v prípade, ak vyhodnotí zdravotný stav dieťaťa 

ako nevhodný na pobyt v predškolskom zariadení, spravidla upravuje školský poriadok 

predškolského zariadenia, napr. následné informovanie zástupcu dieťaťa, izolácia dieťaťa... 

     Z odborného pohľadu pre účely prijatia, resp. neprijatia dieťaťa do zariadenia 

z dôvodu podozrenia na ochorenie, nie je v potvrdení od pediatra nutné uvádzať 

podrobný opis zdravotného stavu dieťaťa, iba vyjadrenie, či je dieťa spôsobilé na pobyt 

v kolektíve.  

 

     Z  praxe vieme, že rodičia často aj po upozornení, že dieťa je choré (má zvýšenú teplotu 

alebo kašle, má sekrét z nosa...), dieťa na druhý deň privedú do materskej školy. V takom 

prípade pedagogický zamestnanec nemá inú možnosť len uplatniť tzv. „ranný filter“ - neprijať 

dieťa do materskej školy a poslať k lekárovi. V materských školách pracujú prevažne ženy - 

matky, zväčša už z vlastných skúseností, ale veľakrát aj na základe dlhoročnej praxe vedia, 

kedy je dieťa choré. Ak ale pediater rozhodne, že dieťa nemá prenosné ochorenie - napr. 

má alergickú nádchu... a nemôže nakaziť ostané deti, vydá potvrdenie, že je spôsobilé na 

pobyt v kolektíve. Pedagogický zamestnanec by mal mať nejaký doklad o tom, že dieťa 

podozrivé z ochorenia je zdravé, aby sa vedel preukázať,  napr. zamestnancom RÚVZ so 

sídlom v Humennom pri výkone ŠZD, že správne vykonal ranný filter, alebo kvalifikovane  

reagovať na ostatných rodičov,  ktorí ho upozorňujú, že prijal choré dieťa a nakazí jeho dieťa. 

   Vystavenie potvrdenia od pediatra o „zdraví“ po chorobe trvajúcej dlhšie ako 5 dní zákon č. 

355/2007 Z. z. neustanovuje. Avšak  predškolské zariadenie v súlade s § 153 ods. 1  zákona 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov si tieto práva a povinnosti detí a ich zákonných 

zástupcov môže upraviť v školskom poriadku.  

     Je nám známe,  že v niektorých predškolských zariadeniach, ak pedagogický zamestnanec 

vidí, že dieťa po 5 - tich dňoch mimo kolektívu už nejaví známky ochorenia, stačí ak rodič 

podpíše tzv. vyhlásenie o bezinfekčnosti a zariadenie už nevyžaduje  potvrdenie o „zdraví“ od 

pediatra. Pochopiteľne, že každé zariadenie pre deti a mládež má iný školský poriadok a je 

nutné ho rešpektovať.  

     Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch, keď sa napr. u dieťaťa, ktoré 

navštevuje kolektív, prejaví závažné rýchlo sa šíriace infekčné alebo parazitárne ochorenie,  

sa odporúča prijať ho do kolektívu až po preukázaní potvrdenia o „zdraví“ od ošetrujúceho 

pediatra. Tieto náležitosti sú obsahom prevádzkového poriadku, ktorý je v súlade s § 10 
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vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti 

a mládež schválený každé zariadenie pre deti a mládež v  územnej pôsobnosti tunajšieho 

úradu a porušenie ktorého je sankcionované.   

     V prípade, že rodič dovedie do materskej školy ešte nedoliečené dieťa, dokonca také dieťa, 

ktorému je nutné podávať lieky, odporúčame uplatniť „ranný filter“ a neprijať dieťa do 

materskej školy. Tiež je na mieste nebrať do úvahy prosby rodičov a nepodávať deťom lieky 

v zariadení pre deti a mládež.  

     Stáva sa, že rodič žiada od pediatra potvrdenie o „zdraví“, avšak dostavil sa na kontrolu  

bez dieťaťa. Následne rodič oznámi predškolskému zariadeniu,  že lekár odmietol potvrdenie 

vydať. Primárny pediater predsa nemôže vydať potvrdenie o „zdraví“, pokiaľ dieťa 

nevyšetrí.  
      

   S poukazom na zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov Vám dávame do pozornosti, že  lekár nie je oprávnený poskytovať informácie 

o zdravotnom stave, o návšteve alebo vyšetrení dieťaťa cudzím osobám, teda ani  

zamestnancom materskej školy,  bez súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa. 

 

    Z dôvodu prevencie vzniku epidémií v kolektívoch menších detí, ale aj posilňovania 

imunity detí najmä v predškolských zariadeniach, je žiaduce, aby tieto zariadenia navštevovali 

zdravé deti. 

      

    S pozdravom 

 

 

 

                

                                                                            Mgr. Ing. Miroslav Veliký, MPH, MHA, v.r. 

                                                                                    regionálny hygienik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdeľovník 

1. Všetkým riaditeľom a zriaďovateľom   

      predškolských zariadení a primárnym pediatrom 

     v okresoch Humenné,  

     Snina a Medzilaborce – e-mailom 

2. RÚVZ Hé - odd. HDM 

3. web stránka : www.ruvzhe.sk 

 


