Usmernenie pre uskutočňovanie zotavovacích podujatí
pre deti a mládež ako sú školy v prírode, lyžiarske
výcviky, letné a zimné tábory.
Od 1.9.2007 je účinný zákon NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Došlo k zmene v postupe pri
organizovaní
zotavovacích podujatí – z oznamovacej povinnosti na
povinnosť požiadať
o vydanie rozhodnutia príslušný RÚVZ v mieste
konania akcie
( § 25).
1. Zotavovacie podujatie je 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.
2. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré organizujú
zotavovacie
podujatia
(ďalej len „organizátor zotavovacieho
podujatia“), sú povinné:
a) požiadať písomne najmenej 30 dní pred začiatkom
konania
zotavovacieho
podujatia
regionálny
úrad
verejného zdravotníctva príslušný podľa miesta jeho
zotavovacieho podujatia,
prípadne podľa miesta jeho
začiatku, ak ide o putovné zotavovacie podujatie,
o posúdenie zotavovacieho podujatia,
b) 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,
c) zabezpečiť, aby zotavovacie podujatie sa uskutočnilo len
v zariadeniach, ktoré spĺňajú požiadavky na umiestnenie,
funkčné členenie, priestorové usporiadanie, ubytovanie,
stravovanie a na prevádzku zariadení pre zotavovacie podujatia,
d) zabezpečiť, aby dieťa zúčastnené na zotavovacom
podujatí
spĺňalo požiadavky zdravotnej spôsobilosti,
e) zabezpečiť, aby na zotavovacom podujatí pracovali iba osoby
zdravotne spôsobilé a odborne spôsobilé,
f) dodržiavať denný režim, ktorý zohľadňuje vek a zdravotný stav
detí,
g) zabezpečiť stravovanie detí s prihliadnutím na ich vek, zdravotný
stav a fyzickú záťaž a aby podávaná strava bola zdravotne
neškodná a výživovo hodnotná,
h) zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí
odborne spôsobilými osobami, najmenej jednou na 130 detí,
i) zabezpečiť lekárničku prvej pomoci,
j) zabezpečiť starostlivosť lekára dostupného z miesta konania
zotavovacieho podujatia a písomne mu oznámiť miesto a čas

konania zotavovacieho podujatia,
k) zabezpečiť
poučenie
osôb
na
zotavovacom
podujatí
o predchádzaní ochoreniam a iným poruchám zdravia, ak takéto
poučenie doposiaľ neabsolvovali,
l) informovať zástupcu dieťaťa o ochorení alebo inej poruche
zdravia dieťaťa na podujatí a o prípadnom kontakte s prenosným
ochorením,
m) viesť dokumentáciu o zotavovacom podujatí a uchovávať ju šesť
mesiacov od skončenia zotavovacie podujatia.
Podrobnosti o organizovaní zotavovacích podujatí upravuje
v termíne od 1.12.2007 vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z. zo
16.8.2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na
zotavovacie podujatia.

