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Vec:
Vydávanie potvrdení o zdravotnej sposobilosti dieťaťa praktickými lekármi starostlivosti
o deti a dorast - upozornenie
Prlpisom Č. 2016-8138/440:1-10AO zo dňa 29.1.2016 sa sekcia regionálneho školstva
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR obrátila na sekciu zdravia Ministerstva
zdravotníctva SR so žiadosťou o usmernenie praktických lekárov starostlivosti o detí a dorast
pri vydávaní potvrdení o zdravotnej spósobilosti dieťaťa pred jeho prijatím do materskej
školy. Predmetnú žiadosť Ministerstvo zdravotníctva SR odstúpilo na priame vybavenie
Úradu verejného zdravotníctva SR.
V danej vecí uvádzame nasledovné:
V zmysle § 24 ods. 6 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zák. 355/2007 Z. z.") v predškolskom zariadení rnóže byť umiestnené len dieťa,
ktoré je zdravotne spósobilé na pobyt v kolektive. V zmysle ods. 7 cit. paragrafu potvrdeníe
o zdravotnej spósobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní vydá zástupcom
dieťaťa ošetrujúci leká!'. Povinnost' uvádzať údaj o očkovaní, resp. neočkovaní ajeho
dóvodoch na potvrdení o zdravotnej spósobilosti dieťaťa, je vyššie citovaným zákonem
Č. 355/2007 Z. z. pre praktických lekárov starostlivosti o deti a dorast jednoznačné
ustanovená.
V zmysle § 57 ods. 13 zák. Č. 355/2007 Z. z. sa správneho deliktu na úseku verejného
zdravotníctva dopustí prevádzkovatel' predškolského zariadenia, ak nedodrží niektorú
z požiadaviek na umiestnenie dieťaťa v predškolskom zariadení v zmysle vyššie uvedených
požiadaviek. V prípade, že prevádzkovatef predškolského zariadenia nepredloží pri výkone
štátneho zdravotného dozoru orgánom verejného zdravotníctva kompletné potvrdenie
č,
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o zdravotnej spčsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, príslušný orgán
verejného zdravotníctva mu uloží pokutu.
Vzhl'adom na uvedené si dovol'ujeme děrazne upozorniť lekárov prak.tickej

starostlivosti o deti a dorast
na dodržiavanie zákonom
ustanovenej povinnosti vydávať rodičem pred prvým nástupom dieťaťa do predškolského
zariadenia kompletně potvrdenie o zdravotnej spósobilosti diet'aťa, obsahujúce všetky
požadované skutočnosti a údaje (údaje o povinnom očkovaní, ako aj uvedeme prípadného
ochorenia dieťaťa, kterého prejavy alebo dósledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt
alebo ohrozovať či obmedzovať výchovu a vzdelávanie samotného dieťat'a, alebo ostatných
detí v kolektíve).

S pozdravom
v. r.

prof. MUDr. Ivan Rovný, Pb{J., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
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