
 

L E T N É  T Á B O R Y  A  N A H L A S O V A N I E  N A  H Y G I E N U  
 

Úrad verejného zdravotníctva SR poslal RMS stanovisko, podľa ktorého naše letné tábory 
nespĺňajú kritériá zotavovacieho podujatia – nejde o rekreáciu detí, ale o vyvrcholenie nášho 
neformálneho vzdelávania – celoročnej práce s deťmi,  preto sa na nás nevzťahuje celý § 25 
zákona 355/2007 a vyhlášky 526/2007.    
 
V praxi to pre nás znamená: 
 
1. nemáme povinnosť 30 dní pred konaním letných táborov posielať žiadosť ani iné oznámenie na 

Regionálne úrady verejného zdravotníctva  

2. nemusíme mať na tábore jedine lekára či diplomovanú zdravotnú sestru ako zdravotníka  

3. nemusíme od deti pýtať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  

4. nemusíme od vedúcich požadovať potvrdenie, že  sú zdravotne spôsobilí  

5. nemusíme písomne nahlasovať lekárovi v mieste konania tábora, že tam budeme a v akom 

termíne, aby sme zabezpečili zdravotnú starostlivosť 

6. nemusíme mat lekárničku  vybavenú podľa vyhlášky (teda dosť drahú)  

 

Čo sa však týka zabezpečenia tábora – treba to robiť aj naďalej s najlepším svedomím a vedomím, že 
chceme, aby boli deti zdravé a v poriadku a aby mali dobrý zážitok z pekne prežitých chvíľ. 

Takže tak ako doteraz: 

 treba  zabezpečiť čím lepšiu starostlivosť – aj zdravotnícku, ako je to vo vašich možnostiach 

a silách (aspoň niekto kto má školenie Červeného kríža a pod.) 

 od rodičov naďalej treba  prehlásenie (nie staršie ako 3 dni pred táborom), že  vám dávajú zdravé 

deti   (nič  ich to nestojí, že to vypíšu a podpíšu)  

 určite sa vám zíde, keď  si zistíte kde najbližšie v okolí konania tábora je lekár – pre istotu a pre váš 

lepší spánok.  

 všetky ostatné paragrafy zákona 355/2007 a vyhlášky 526/2007 sa nás aj naďalej týkajú.  

 Do Vivantu sa tábor nahlasuje ako pobytové podujatie realizované v SR, nie ako vzdelávacia akcia 

 
K  tejto zmene došlo už v lete 2008 - bola prijatá rozsiahlejšia novela Zákona č. 355/2007 o ochrane zdravia. 
 
Následkom tejto novely začalo byť  finančne náročné dodržať pri organizácii tábora všetky nariadenia zákona 
355/2007 o ochrane zdravia a najmä celý § 25 tohto zákona (napr. zabezpečenie zdravotníka – lekára alebo 
záchranára, či diplomovanej sestry, potvrdenia o zdravotnom stave detí od lekára – za čo sa platí, lekárnička 
vybavená podľa zákona a pod.) a nakoľko začali Regionálne úrady verejného zdravotníctva vyberať za vybavenie 
„žiadosti o posúdenie zotavovacieho podujatia“ poplatok v zmysle zákona o správnych poplatkoch, formou kolku 
v hodnote 16,50€, ako členská organizácia Rady mládeže Slovenska sme sa na nich obrátili s prosbou o pomoc. 

Keďže sa to dotýkalo viacerých detských a mládežníckych organizácií – Rada mládeže Slovenska (RMS) – 
ako naša strešná organizácia, dala podnet na Úrad verejného zdravotníctva SR o vysvetlenie a výklad 
týchto ustanovení zákona. V svojej požiadavke uviedli, že tieto organizácie – ako sme aj my, eRko – 
realizujú celoročnú systematickú prácu s deťmi formou neformálneho vzdelávania a letné tábory sú 
vyvrcholením tejto činnosti.  


