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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v §  ods.6 ustanovuje podmienky, za 

ktorých môže byť dieťa umiestnené v predškolskom zariadení, a to : 

 

a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve 

b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia 

c) nemá nariadené karanténne ochorenie 

 

 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti ( písm. a) cit. ustanovenia zákona ) vydá 

rodičovi ( zástupcovi dieťaťa) ošetrujúci lekár pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ. 

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. alergická ochorenia 

epilepsia a pod.) Súčasťou tohto potvrdenia je povinný aj udaj .cit. 

zákona)o absolvovaní povinného očkovania ( § 24 ods. 7 cit. zákona). 

 

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

je prítomné v MŠ z dôvodu choroby.. 

 

Ak dieťa nebude navštevovať MŠ, rodič ( zástupca dieťaťa) je povinný bez zbytočného 

odkladu oznámiť túto skutočnosť MŠ ako aj príčinu jeho neprítomnosti. 

 

1. 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. 

ustanovenia zákona) potvrdzuje písomným vyhlásením rodič ( zástupca dieťaťa) 

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

 

2. ak príčinou neprítomnosti dieťaťa je jeho ochorenie a  

 neprítomnosť trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni : neprítomnosť ospravedlňuje 

rodič ( zástupca dieťa) v súlade s § 144 ods.10 zák. 245/2008  Z. z. V odôvodnených 

prípadoch može MŠ požadovať potvrdenie od lekára aj v tomto prípade, ašak musí to 

byť upravené v jej prevádzkovom poriadku ( napr. vši –pedikulóza). 

 

 čiže deti ktoré prišli do MŠ prvýkrát mali 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 mali mať  

 

 písomné vyhlásenie rodiča, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného 

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

 


