
 

 

 Zotavovacie podujatia detí a mládeže. 

 

 

 
V súvislosti s blížiacou sa letnou turistickou sezónou, ktorej súčasťou sú aj zotavovacie podujatia detí 

a mládeže, RÚVZ Vranov nad Topľou upozorňuje organizátorov týchto podujatí na povinnosti, ktoré im 

vyplývajú z právnych predpisov, platných pre organizovanie zotavovacích podujatí (zákon č. 355/2007 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých údajov - §25 „zotavovacie 

podujatie“ a Vyhláška č. 526/2007, ktorou sa stanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatie).   

Pod pojmom „zotavovacie podujatie“ sa rozumie organizovaný pobyt najmenej piatich detí 

a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí  a mládeže, 

posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti. 

Organizátorovi, ktorý zotavovacie podujatie organizuje  (fyzická osoba -podnikateľ a právnická 

osoba)  vyplývajú z §25, odst.2,  zák.č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov tieto povinnosti: 

1. Požiadať písomne najmenej 30 dní pred začiatkom konania zotavovacieho podujatia RÚVZ so sídlom 

vo Vranove nad Topľou o posúdenie zotavovacieho podujatia. V písomnej žiadosti  sa uvádza (meno, 

priezvisko, identifikačné číslo a telefónne číslo, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, ak ide 

o právnickú osobu, obchodné meno (názov), sídlo, identifikačné číslo, telefónne číslo organizácie 

a meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo fyzickej osoby, konajúcej za právnickú osobu, druh, termín 

a miesto konania zotavovacieho podujatia, počet detí a osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí 

v jednotlivých turnusoch, spôsob zásobovania pitnou vodou a údaje o kvalite vody vodného zdroja, 

ktorý zásobuje  vodou účastníkov podujatia, spôsob stravovania, spôsob nakladania s odpadom, ak ide 

o putovné zotavovacie podujatie uvádza sa aj popis trasy putovania, dátum vyhotovenia  písomnej 

žiadosti, odtlačok pečiatky a podpis organizátora a kolková známka v hodnote 50 eur, ak nie ste 

oslobodení od správnych poplatkov). 

2. Organizovať zotavovacie podujatie tak, aby plnilo výchovné poslanie a posilňovalo zdravie detí a pri 

jeho organizovaní prihliadať na vek a zdravotný stav detí a charakter zotavovacieho podujatia. 

3. Zabezpečiť, aby sa zotavovacie podujatie uskutočnilo len v zariadeniach, ktoré spĺňajú požiadavky pre 

organizovanie takýchto podujatí (majú súhlas RÚVZ Vranov n/T). 

4. Zabezpečiť, aby dieťa zúčastnené na podujatí spĺňalo požiadavky zdravotnej spôsobilosti. 

5. Zabezpečiť, aby na zotavovacom podujatí pracovali iba osoby zdravotne a odborne spôsobilé. 

6. Dodržiavať denný režim, ktorý zohľadňuje vek a zdravotný stav detí. 

7. Zabezpečiť stravovanie detí s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav a fyzickú záťaž a aby podávaná 

strava bola zdravotne neškodná a výživovo hodnotná. 

8. Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí odborne spôsobilou osobou  

(zdravotníkom), najmenej jednou na 130 detí. 

9. Zabezpečiť lekárničku I. pomoci (obsah v prílohe  citovanej vyhlášky). 

10.  Zabezpečiť starostlivosť lekára podľa územného obvodu zotavovacieho podujatia. 

11.  Zabezpečiť poučenie osôb na zotavovacom podujatí o predchádzaní ochoreniam a iným poruchám 

zdravia. 

12. Informovať zástupcu dieťaťa o ochorení, alebo inej poruche zdravia dieťaťa na podujatí a o prípadnom 

kontakte s prenosným ochorením. 

13. Viesť dokumentáciu o zotavovacom podujatí a uchovávať ju šesť mesiacov od ukončenia 

zotavovacieho podujatia (zoznam detí a zoznam osôb činných na zotavovacom podujatí, prihlášky detí 

na zotavovacie podujatie, vyhlásenie zákonných zástupcov, zdravotnícky denník, doklady o zdravotnej 

spôsobilosti detí a zamestnancov). 
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