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522
ZÁKON
z 25. októbra 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 93/2006 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
ÈI. I
Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch
a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 93/2006 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:
1. V § 34 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5,
ktoré znejú:
(4) Znalci, tlmoèníci a prekladatelia pod¾a odsekov 1
a 2, ktorí do 31. augusta 2007 nepreukázali splnenie
podmienky pod¾a § 34 ods. 3 písm. b), sú povinní preukáza splnenie podmienky odborného minima a odbornej skúky pod¾a tohto zákona do 31. augusta
2008.

(5) Znalci, tlmoèníci a prekladatelia pod¾a odsekov 1
a 2, ktorí majú záujem absolvova odbornú skúku
pod¾a tohto zákona, musia na úèely preukázania splnenia podmienky odbornej skúky pod¾a odseku 4
poda prihláku na odbornú skúku najneskôr do
31. decembra 2007; na neskôr podané prihláky sa neprihliada..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 6.
2. V § 34 ods. 6 sa slová do 31. augusta 2008 nahrádzajú slovami do 31. augusta 2009.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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523
ZÁKON
z 25. októbra 2007,
ktorým sa dopåòa zákon è. 111/1990 Zb. o tátnom podniku v znení neskorích predpisov
a o doplnení zákona è. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov k pôde a inému
po¾nohospodárskemu majetku v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. II

Èl. I

Zákon è. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku
v znení zákona è. 42/1992 Zb., zákona è. 93/1992 Zb.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 205/1996 Z. z., zákona è. 64/1997 Z. z., zákona è. 80/1998 Z. z., zákona è. 72/1999 Z. z., zákona
è. 175/1999 Z. z., zákona è. 456/2002 Z. z., zákona
è. 172/2003 Z. z., zákona è. 504/2003 Z. z., zákona
è. 12/2004 Z. z., zákona è. 549/2004 Z. z. a zákona
è. 595/2006 Z. z. sa dopåòa takto:

Zákon è. 111/1990 Zb. o tátnom podniku v znení
zákona è. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 174/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 317/1996 Z. z., zákona è. 166/1998 Z. z., zákona
è. 241/1999 Z. z., zákona è. 472/2001 Z. z., zákona
è. 395/2002 Z. z., zákona è. 547/2002 Z. z., zákona
è. 432/2003 Z. z. a zákona è. 79/2005 Z. z. sa dopåòa
takto:
Doterají text § 4a sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Majetok tátu v správe zruenej príspevkovej organizácie pod¾a osobitného predpisu6k) môe zakladate¾ vloi dòom zruenia tejto organizácie do podniku,
spolu s ním prechádzajú aj jej práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzahov a iných právnych
vzahov, ako aj poh¾adávky a záväzky.
(3) Majetok tátu v správe príspevkovej organizácie6k)
môe jej zriaïovate¾ vloi do podniku..

1. V § 17 ods. 1 písm. a) iesty bod znie:
6. na ktorých hospodária Národný rebèín Topo¾èianky, tátny podnik, Závodisko, tátny podnik Bratislava, Agrokomplex  Výstavníctvo Nitra, tátny
podnik, a Plemenárske sluby Slovenskej republiky, tátny podnik,.
2. V § 17 ods. 1 písm. b) sa za slovo Bratislava vkladá èiarka a slová Agrokomplex  Výstavníctvo Nitra,
tátny podnik, a Plemenárske sluby Slovenskej republiky, tátny podnik.
Èl. III

Poznámka pod èiarou k odkazu 6k znie:

6k

 ) § 21 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov..

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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524
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. augusta 2007,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o radiaènej monitorovacej sieti

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 62 písm. t) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje podrobnosti o radiaènej
monitorovacej sieti, o jej úlohách a poiadavky na monitorovanie radiaènej situácie v ivotnom prostredí1) na
úèely hodnotenia a usmeròovania oiarenia obyvate¾stva.
§2
Vymedzenie pojmov
Na úèely tejto vyhláky sa rozumie
a) monitorovaním radiaènej situácie meranie velièín
a hodnotenie výsledkov merania na úèely hodnotenia rádioaktivity zloiek ivotného prostredia, hodnotenie a usmeròovanie oiarenia obyvate¾stva a zavádzanie ochranných opatrení,
b) radiaèným ohrozením situácia, ktorá vyaduje vykonanie zásahu s cie¾om ochráni pracovníkov, jednotlivcov z obyvate¾stva alebo obyvate¾stvo ako celok,
c) normálnou radiaènou situáciou radiaèná situácia
okrem radiaèného ohrozenia,
d) ústredím siete pracovná skupina, ktorá koordinuje
a usmeròuje èinnos radiaènej monitorovacej siete
(ïalej len sie).

spôsobom a v urèenej forme ústrediu siete2) bezodkladne alebo v urèených lehotách.
(2) Stálymi zlokami sú urèené stabilné monitorovacie systémy nepretritého merania, laboratórne skupiny a mobilné skupiny, ktoré sú vytvorené na tento
úèel
a) na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej len úrad), Regionálnom úrade verejného
zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom
v Koiciach, Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave,
b) v organizáciách urèených ústrednými orgánmi tátnej správy pod¾a odseku 4, ktoré sa podie¾ajú na monitorovaní za normálnej radiaènej situácie.
(3) Pohotovostnými zlokami sú mobilné skupiny
a laboratórne skupiny, ktoré sú na tento úèel
a) vytvorené v jadrových zariadeniach v Slovenskej republike v súlade s ich havarijnými plánmi,
b) vytvorené na úrade, Regionálnom úrade verejného
zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom
v Koiciach, Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave,
c) vytvorené v organizáciách urèených ústrednými orgánmi tátnej správy pod¾a odseku 4,
d) zriadené pod¾a osobitných predpisov.3)

Radiaèná monitorovacia sie a jej organizácia

(4) Za normálnej radiaènej situácie vykonávajú monitorovanie stále zloky. Pri radiaènom ohrození vykonávajú monitorovanie stále zloky a pohotovostné zloky. Pohotovostné zloky sa aktivizujú pod¾a
havarijných plánov4) a plánov ochrany obyvate¾stva5)
alebo na základe pokynu ústredia.

(1) Sie pozostáva z ústredia siete, zo stálych zloiek a z pohotovostných zloiek; stále zloky a pohotovostné zloky vykonávajú monitorovanie radiaènej situácie a poskytujú namerané údaje dohodnutým

(5) Pri radiaènom ohrození èinnos siete koordinuje a odborne usmeròuje ústredie siete, prièom sa monitorovanie vykonáva pod¾a
a) vnútorných havarijných plánov,6)

§3

1

) § 2 zákona è. 17/1992 Zb. o ivotnom prostredí v znení neskorích predpisov.
) § 5 ods. 6 písm. j) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
) § 14 ods. 1 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov.
Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpeèenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.
4
) § 28 zákona è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov.
5
) § 8 písm. a) a § 9 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvate¾stva pred
úèinkami nebezpeèných látok.
6
) § 4 vyhláky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky è. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody
alebo havárie.
2
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b) plánov ochrany obyvate¾stva,7)
c) poiadaviek orgánov tátnej správy alebo obcí, ktoré
riadia záchranné práce pod¾a osobitného predpisu,8)
d) poiadaviek a usmernení ústredia siete.
§4
Ústredie siete
(1) Úrad v spolupráci so stálymi zlokami a pohotovostnými zlokami siete vypracúva návrhy na inováciu
prístrojového vybavenia siete a na implementáciu nových postupov a metód merania rádioaktivity v zlokách ivotného prostredia a hodnotenia oiarenia.
(2) Ústredie siete pri normálnej radiaènej situácii
a) koordinuje a odborne usmeròuje èinnos siete,
b) v spolupráci so stálymi zlokami siete vypracúva
metodické pokyny a návody na monitorovanie a zabezpeèuje pravidelné porovnávacie merania,
c) organizaène pripravuje a riadi výcvik stálych zloiek
siete, vypracúva plán havarijných cvièení, najmenej
dvakrát roène organizuje havarijné cvièenia a vyhodnocuje ich,
d) zbiera a spracúva výsledky monitorovania získané
sieou,
e) eviduje výsledky monitorovania získané sieou a vypracúva výroèné správy o oiarení obyvate¾stva,
f) hodnotí úroveò oiarenia obyvate¾stva a príspevok
èinností vedúcich k oiareniu obyvate¾stva,
g) v prípade potreby na základe záverov a analýz výsledkov monitorovania pripravuje podklady pre návrhy na usmeròovanie oiarenia obyvate¾stva.
(3) Ústredie siete pri radiaènom ohrození
a) spolupracuje s centrom havarijnej odozvy pri Úrade
jadrového dozoru Slovenskej republiky pri spracúvaní podkladov na rozhodovanie o vykonaní a ukonèení zásahov a ochranných opatrení,
b) zbiera a spracúva výsledky monitorovania, vyhodnocuje radiaènú situáciu a vypracúva jej prognózy,
c) vypracúva správy a informácie o oiarení obyvate¾stva v dôsledku radiaènej havárie,
d) koordinuje a odborne usmeròuje postupný prechod
z monitorovacieho reimu pri radiaènom ohrození
do reimu monitorovania za normálnej radiaènej situácie.
§5
Poiadavky na monitorovanie
pri normálnej radiaènej situácii
(1) Základné poiadavky na monitorované poloky,
merané velièiny, spôsoby merania, na najmení poèet
miest meraní, na frekvenciu a citlivos meraní pri normálnej radiaènej situácii na vypracovanie monitorovacieho plánu sú uvedené v prílohe è. 1. Podrobnosti
o monitorovaných polokách, sledovaných velièinách,
miestach merania a frekvencii merania zabezpeèovaných jednotlivými stálymi zlokami sa uvádzajú
v monitorovacom pláne siete.
7
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(2) Rozsah monitorovania pri normálnej radiaènej
situácii sa stanovuje tak, aby bolo mono
a) zisti údaje o radiaènej situácii v rozsahu a kvalite,
ktorú iadajú prísluné orgány a intitúcie Európskej únie,
b) získa podklady na systematické hodnotenie a usmeròovanie oiarenia obyvate¾stva a vplyvu zdrojov
oiarenia,
c) získa podklady na hodnotenie vplyvu vykonávania
èinností vedúcich k oiareniu na rádioaktivitu v ivotnom prostredí,
d) zisti dlhodobé trendy a odchýlky od normálnych
hodnôt,
e) zabezpeèi udriavanie a zlepovanie organizaènej,
technickej a personálnej spôsobilosti siete a jej pripravenos na havarijné situácie.
§6
Poiadavky na monitorovanie
pri radiaènom ohrození
(1) Poiadavky na monitorované poloky, merané
velièiny, spôsob merania, frekvenciu a poèet meraní
a na citlivos merania pri radiaènom ohrození sú uvedené v prílohe è. 2.
(2) Monitorovanie v skorej fáze sa vykonáva jednoduchými a rýchlymi metódami, a to:
a) stabilnými monitorovacími systémami,
b) mobilnými skupinami,
c) leteckým monitorovaním.
(3) Monitorovanie v prechodnej fáze, v neskorej fáze a pri sledovaní dlhodobej rádioaktívnej kontaminácie ivotného prostredia po radiaènej havárii sa vykonáva citlivými meraniami a podrobnými analýzami,
a to:
a) stabilnými monitorovacími systémami,
b) mobilnými a laboratórnymi skupinami.
(4) Priority monitorovania, monitorované poloky,
merané velièiny a rozsah monitorovania sa prispôsobujú aktuálnej situácii, charakteru radiaèného ohrozenia, úrovni a druhu rádioaktívnej kontaminácie, aktuálnym meteorologickým podmienkam, charakteru
a rozmerom zasiahnutého územia, dostupným prostriedkom a èasovému obmedzeniu alebo iným okolnostiam.
(5) Prevádzkovatelia jadrových zariadení pri radiaènom ohrození, ktoré vzniklo na jadrovom zariadení,
ktoré prevádzkujú, zabezpeèia prenos dát o rádioaktivite výpustí, havarijnom monitorovaní a monitorovaní
teledozimetrickým systémom do ústredia siete.
(6) Rozsah monitorovania pri radiaènom ohrození
sa stanovuje tak, aby bolo moné
a) overi, èi dolo k radiaènej havárii,
b) urèi prognózy ïalieho vývoja rádioaktívnej kontaminácie ivotného prostredia,
c) zisti charakter rádioaktívnej kontaminácie, úroveò

) § 13 vyhláky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky è. 55/2006 Z. z.
§ 8 písm. a) a § 9 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 533/2006 Z. z.
8
) § 12 a 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z.
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a priestorovú distribúciu rádioaktívnej kontaminácie,
d) vykona odhad oiarenia obyvate¾stva,
e) hodnoti úèinnos vykonaných opatrení alebo zásahov,
f) zhodnoti záa obyvate¾stva po skonèení havárie.
§7
Poskytovanie informácií o radiaènej situácii
na území Slovenskej republiky
Úrad predkladá spracované údaje o radiaènej situácii orgánom tátnej správy a na informovanie verejnosti
vo forme informácií a správ.9)
§8
Poiadavky na doplòujúce údaje potrebné
na hodnotenie oiarenia obyvate¾stva
(1) Údaje o uvo¾nenej alebo uniknutej rádioaktivite
z pracovísk, na ktorých sa vykonávajú èinnosti vedúce
k oiareniu, poskytuje úradu prevádzkovate¾ pracoviska, na ktorom dolo k vypusteniu alebo úniku rádioaktívnych látok.
(2) Ak sú na vyhodnotenie radiaènej situácie po-

trebné údaje o uniknutej alebo uvo¾nenej rádioaktivite
z pracovísk so zdrojmi ionizujúceho iarenia v zahranièí alebo o rádioaktívnej kontaminácii ivotného prostredia v zahranièí, úrad tieto údaje získava priamo od
prísluných intitúcií v zahranièí alebo prostredníctvom ich kontaktných intitúcií v Slovenskej republike.
(3) Úrad pouije na hodnotenie oiarenia obyvate¾stva aj overené výsledky monitorovania radiaènej situácie získané pri výkone tátneho zdravotného dozoru,
výsledky monitorovania, ktoré zabezpeèujú fyzické
osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú èinnosti vedúce k oiareniu, a výsledky monitorovania, ktoré zabezpeèujú fyzické osoby-podnikatelia
a právnické osoby na základe povolenia úradu na vykonávanie èinností dôleitých z h¾adiska radiaènej ochrany.
(4) Ïalie údaje, ak sú potrebné na hodnotenie
oiarenia obyvate¾stva, si úrad vyiada v rámci spolupráce s ústrednými orgánmi tátnej správy.
§9
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra
2007.

v z. Daniel Klaèko v. r.

9

) § 5 ods. 5 písm. p) zákona è. 355/2007 Z. z.
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Poiadavky na monitorovanie pri normálnej radiaènej situácii
Monitorovaná
poloka

Meraná velièina

Spôsob merania,
sledovaný rádionuklid

Externé oiarenie

Príkon priestorového
dávkového ekvivalentu

Kontinuálne meranie
a hodnotenie

Externé oiarenie

Príkon priestorového
dávkového ekvivalentu

Vyh¾adávacie
(skríningové)
monitorovanie

Externé oiarenie

Priestorový dávkový
ekvivalent

Aerosóly v ovzduí

Minimálny poèet meraní
za rok

Poadovaná citlivos merania

20

Kontinuálne, hodinové
a desaminútové priemery

Rozsah merania od 50 nSv/h

Meranie na trase
minimálne
50 km

4

Rozsah merania od 50 nSv/h

Kontinuálne meranie,
periodické
vyhodnocovanie, TLD

50

4,

Priestorový dávkový ekvivalent od
100 ìSv

Objemová aktivita
rádionuklidov

Kontinuálny odber,
periodické
vyhodnocovanie,
gamaspektrometrické
meranie, 40K

5

Objemová aktivita
rádionuklidov

Kontinuálny odber,
periodické
vyhodnocovanie,
gamaspektrometrické
merania (vrátane 7Be
a 137Cs), analýza 90Sr

1 a 2

tvrroèné vyhodnocovanie
26  52,

MDA < 1x10-4 Bq/m3 pre

týdenné a dvojtýdenné
vyhodnocovanie

52,
týdenné vyhodnocovanie
prírodných rádionuklidov
a 137Cs,

MDA < 1x10-4 Bq/m3 pre prírodné
rádionuklidy
MDA < 1x10-5 Bq/m3 pre
MDA <

5x10-7

Bq/m3

pre

137Cs,
90Sr

tvrroèné vyhodnocovanie
90
Sr
12,

MDA < 1 Bq/m2 pre

137Cs

Ploná aktivita
rádionuklidov

Kontinuálny odber,
periodické
vyhodnocovanie,
gamaspektrometria

3

Pôda, tráva a iné
porasty

Ploná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie

5

1

MDA < 10 Bq/m2 pre

Pôda

Ploná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie in situ

5

1

MDA < 1000 Bq/m2 pre

Povrchová voda

Objemová aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs), prípadne
celková betaaktivita, 40K,
3H

5

1  4,

Atmosférický spad

137Cs

Zbierka zákonov è. 524/2007

Aerosóly v ovzduí

Minimálny
poèet miest

Èiastka 221

Príloha è. 1
k vyhláke è. 524/2007 Z. z.

mesaèné vyhodnocovanie

tvrroèné a roèné odbery

137Cs

137Cs

MDA < 10 Bq/dm3 pre 3H,
MDA < 1 Bq/dm3 pre

137Cs,

pre

90Sr
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MDA < 0,1

Bq/dm3

Meraná velièina

Spôsob merania,
sledovaný rádionuklid

Povrchová voda

Objemová aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs), 3H

Minimálny
poèet miest
2

Minimálny poèet meraní
za rok
12,
mesaèné odbery

Poadovaná citlivos merania
MDA < 10 Bq/dm3 pre 3H,
MDA < 0,1 Bq/dm3 pre

137Cs,

MDA < 0,05 Bq/dm3 pre
Pitná voda

Objemová aktivita
rádionuklidov

Prírodné rádionuklidy, 3H,

90Sr, 137Cs

3

12,
mesaèné odbery

MDA < 10 Bq/dm3 pre 3H,
MDA pre celkovú alfaaktivitu 0,04
Bq/m3, MDA pre prírodné
rádionuklidy na úrovni desatiny
najvyej prípustnej hodnoty
MDA < 0,05 Bq/dm3 pre
MDA < 0,01

Pitná voda

Objemová aktivita
rádionuklidov

Prírodné rádionuklidy, 3H,

90Sr, 137Cs

10

4,
tvroène

90Sr

Bq/dm3

137Cs,

pre

Bq/dm3

137Cs,

pre

Vodárenský kal

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie

1

1

MDA < 1 Bq/kg pre

137Cs

Rieène sedimenty

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie

2

1

MDA < 1 Bq/kg pre

137Cs

Mlieko

Objemová aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs),

5

4

MDA < 0,5 Bq/dm3 pre
MDA < 0,2

Objemová aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs),

1

12

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs),

1

1

90Sr

Mäso hovädzie

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs),

1

1

90Sr

Mäso baranie
Mäso hydinové

MDA < 0,1 Bq/dm3 pre

90Sr

137Cs,

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs), 90Sr

1

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs), 90Sr

1

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs), 90Sr

1

1
1
1

90Sr

MDA < 0,5 Bq/kg pre

137Cs,

MDA < 0,1 Bq/kg pre

90Sr

MDA < 0,5 Bq/kg pre

137Cs,

MDA < 0,1 Bq/kg pre

90Sr

MDA < 0,5 Bq/kg pre

137Cs,

MDA < 0,1 Bq/kg pre

90Sr

MDA < 0,5 Bq/kg pre

137Cs,

MDA < 0,1 Bq/kg pre

90Sr

MDA < 0,5 Bq/kg pre

137Cs,

MDA < 0,1 Bq/kg pre

90Sr

Èiastka 221

Divina

pre

137Cs,

MDA < 0,05 Bq/dm3 pre

90Sr, 40K

Mäso bravèové

Bq/dm3

90Sr

Zbierka zákonov è. 524/2007

MDA pre prírodné rádionuklidy na
úrovni desatiny odvodenej
zásahovej úrovne
MDA < 0,05

Mlieko

90Sr

MDA < 10 Bq/dm3 pre 3H,

MDA < 0,1 Bq/dm3 pre

90Sr
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Monitorovaná
poloka

Meraná velièina

Spôsob merania,
sledovaný rádionuklid

Ryby

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs), 90Sr

1

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs), 90Sr

1

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs), 90Sr

4

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs), 90Sr

4

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs), 90Sr

4

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs),

4

Vajcia
Penica
Jaèmeò
Ovos
Kukurica

Minimálny
poèet miest

Minimálny poèet meraní
za rok
1
1
1
1
1
1

Zemiaky

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs),

4

1

90Sr

Listová zelenina

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs),

4

1

90Sr

Koreòová zelenina

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs),

4

1

90Sr

Plodová zelenina

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs),

4

1

90Sr

Ovocie

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs),

4

1

90Sr

Lesné plody

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs),

2

1

90Sr

Huby

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs),

2

1

90Sr

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs),
90Sr

4

1

137Cs,

MDA < 0,1 Bq/kg pre

90Sr

MDA < 0,5 Bq/kg pre

137Cs,

MDA < 0,1 Bq/kg pre

90Sr

MDA < 0,5 Bq/kg pre

137Cs,

MDA < 0,1 Bq/kg pre

90Sr

MDA < 0,5 Bq/kg pre

137Cs,

MDA < 0,1 Bq/kg pre

90Sr

MDA < 0,5 Bq/kg pre

137Cs,

MDA < 0,1 Bq/kg pre

90Sr

MDA < 0,5 Bq/kg pre

137Cs,

MDA < 0,1 Bq/kg pre

90Sr

MDA < 0,5 Bq/kg pre

137Cs,

MDA < 0,1 Bq/kg pre

90Sr

MDA < 0,5 Bq/kg pre

137Cs,

MDA < 0,1 Bq/kg pre

90Sr

MDA < 0,5 Bq/kg pre

137Cs,

MDA < 0,1 Bq/kg pre

90Sr

MDA < 0,5 Bq/kg pre

137Cs,

MDA < 0,1 Bq/kg pre

90Sr

MDA < 0,5 Bq/kg pre

137Cs,

MDA < 0,1 Bq/kg pre

90Sr

MDA < 0,5 Bq/kg pre

137Cs,

MDA < 0,1 Bq/kg pre

90Sr

MDA < 0,5 Bq/kg pre

137Cs,

MDA < 0,1 Bq/kg pre

90Sr

MDA < 0,5 Bq/kg pre

137Cs,

MDA < 0,1 Bq/kg pre

90Sr
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Èajoviny a lieèivé
rastliny

MDA < 0,5 Bq/kg pre

Zbierka zákonov è. 524/2007

90Sr

Poadovaná citlivos merania

Èiastka 221

Monitorovaná
poloka

Meraná velièina

Spôsob merania,
sledovaný rádionuklid

Múka

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs),

Minimálny
poèet miest
2

Minimálny poèet meraní
za rok
2

90Sr

Rya

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs),

2

2

90Sr

Rastlinné oleje a tuky

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs),

2

2

90Sr

Mixovaná denná
strava

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs),

2

2

90Sr

Pod¾a potreby

Poadovaná citlivos merania
MDA < 0,5 Bq/kg pre

137Cs,

MDA < 0,1 Bq/kg pre

90Sr

MDA < 0,5 Bq/kg pre

137Cs,

MDA < 0,1 Bq/kg pre

90Sr

MDA < 0,5 Bq/kg pre

137Cs,

MDA < 0,1 Bq/kg pre

90Sr

MDA < 0,1 Bq/kg pre

137Cs,

MDA < 0,05 Bq/kg pre

90Sr

MDA < 100 Bq/kg pre

137Cs

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs)

Vnútorná
kontaminácia osôb
rádionuklidmi

Aktivita rádionuklidov v tele

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs)

5

1

MDA < 200 Bq pre

Vnútorná
kontaminácia osôb
rádionuklidmi

Aktivita rádionuklidov
v dennom moèi

Gamaspektrometrické
meranie (137Cs)

5

1

MDA < 0,05 Bq pre

137Cs

137Cs

Zbierka zákonov è. 524/2007

Importované potraviny
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poloka
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Vysvetlivka
Ak sa v prílohe è. 1 a v prílohe è. 2 na meranie aktivity v monitorovanej poloke pouíva ako kritérium poadovanej
citlivosti merania minimálna detegovate¾ná aktivita (MDA), stanovuje sa pre hladinu spo¾ahlivosti 95 % pod¾a vzahu
a) pre nespektrometrické merania
1

é
öù 2
æt
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øû ,
è tB
ë
MDA =
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kde
MDA
nB
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h
R
V

je
je
je
je
je
je
je

minimálna detegovate¾ná aktivita [Bq, Bq/kg],
poèetnos impulzov pozadia,
doba merania pozadia,
doba merania vzorky,
detekèná úèinnos,
chemická výanos,
mnostvo vzorky (objem, hmotnos,...),

b) pre spektrometrické merania
1

m
é p æ p
ö t ù2
1
æ m
ö æ
´ç
+ 1ö÷ ´ ç å Bi + å B j ÷ + çç P + ´ sp2 ÷÷ ´ S ú
271
, + 329
, ´ê
tB
ø è i =1
j=1
ø è
ø tB û ,
ë2m è 2m
MDA =
h´ g´t´V
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g
m
V

je minimálna detekovate¾ná aktivita [Bq, Bq/kg,...],
je poèet kanálov v oblasti, z ktorej bola stanovená plocha píku,
je plocha interferujúceho píku, t. j. plocha píku na energii E stanovená pri meraní pozadia
bez prítomnosti vzorky,
je poèet impulzov v i-tom kanáli na ¾avej strane píku a j-tom kanáli na pravej strane píku v oblasti,
z ktorej sa odhaduje pozadie pod píkom,
je variancia charakterizujúca chybu odhadu plochy P interferujúceho píku,
je doba merania pozadia,
je doba merania vzorky,
je detekèná úèinnos fotónov s energiou E,
je zastúpenie fotónov s energiou E v rozpadovej schéme daného rádionuklidu,
je poèet kanálov na kadej strane píku slúiacich na urèenie pozadia,
je mnostvo vzorky (objem, hmotnos,...).

Poiadavky na monitorovanie pri radiaènom ohrození
Spôsob merania

Frekvencia meraní, poèet
meraní

Poadovaná citlivos merania

Externé iarenie

Príkon priestorového
dávkového ekvivalentu

Kontinuálne meranie
a hodnotenie

Hodinové a desaminútové
priemery, okamité hodnoty

Rozsah merania 50 nSv/h do
1 Sv/h

Príkon priestorového
dávkového ekvivalentu

Monitorovanie po trase v teréne

Okamité hodnoty, krátkodobé
priemery

Rozsah merania 50 nSv/h do
1 Sv/h

Príkon priestorového
dávkového ekvivalentu
a kontaminácia povrchov

Letecké monitorovanie po trase

Okamité hodnoty

Rozsah merania 50 nSv/h do
1 Sv/h

Priestorový dávkový ekvivalent

Kontinuálne meranie, TLD

Vyhodnocovanie denné a
mesaèné, pod¾a okolností

Fotónový dávkový ekvivalent od
100 ìSv

Aerosóly v ovzduí

Objemová aktivita
rádionuklidov

Kontinuálny odber na
stabilných miestach alebo
krátkodobé odbery,
gamaspektrometrické meranie,
ïalie analýzy pod¾a potreby

Vyhodnocovanie: neodkladne,
periodické denné alebo
èastejie, pod¾a okolností

MDA (Bq/m3) pre jednotlivé
rádionuklidy musí umoni
zistenie úväzku efektívnej dávky
z inhalácie (od vetkých
zistených rádionuklidov) na
úrovni 10 ìSv za mesiac

Atmosférický praný spad
a zráky

Ploná a objemová aktivita
rádionuklidov

Kontinuálny odber, periodické
vyhodnocovanie,
gamaspektrometrické meranie,
ïalie analýzy pod¾a potreby

Denné a týdenné
vyhodnocovanie

Typická MDA < 10 Bq/m2
v závislosti od rádionuklidu

Jód v plynnej forme

Objemová aktivita

Kontinuálny alebo periodický
odber, gamaspektrometrické
meranie

Vyhodnocovanie pod¾a
okolností, nieko¾kokrát za deò
a denné

MDA < 0,1 Bq/m3

Povrchová rádioaktívna
kontaminácia pôdy, povrchov
a porastov

Ploná alebo hmotnostná
aktivita rádionuklidov

Lokálne odbery,
gamaspektrometrické meranie,
ïalie analýzy pod¾a potreby

Pod¾a rozsahu havárie
a potreby

V závislosti od radiaènej situácie

Povrchová rádioaktívna
kontaminácia pôdy a povrchov

Ploná alebo hmotnostná
aktivita rádionuklidov

Gamaspektrometrické meranie
in situ

Pod¾a rozsahu havárie
a potreby

V závislosti od radiaènej situácie

Povrchová voda

Objemová aktivita
rádionuklidov

Jednorazové alebo opakované
odbery, gamaspektrometrické
meranie (137Cs), 3H, prípadne
ïalie analýzy pod¾a okolností

Denne a týdenne, pod¾a
rozsahu havárie a potreby

MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí by niia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
rádioaktívnej kontaminácie pre
tekutú potravu *
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 524/2007 Z. z.

Frekvencia meraní, poèet
meraní

Poadovaná citlivos merania

Pitná voda

Objemová aktivita
rádionuklidov

Jednorazové alebo opakované
odbery, gamaspektrometrické
meranie (137Cs), 3H, prípadne
ïalie analýzy pod¾a okolností

Denne a týdenne, pod¾a
rozsahu havárie a potreby

MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí by niia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie *

Mlieko

Objemová alebo hmotnostná
aktivita rádionuklidov

Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ïalie analýzy pod¾a
okolností

Denne a týdenne, pod¾a
rozsahu havárie a potreby

MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí by niia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*

Mäso bravèové, hovädzie,
baranie, hydinové

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ïalie analýzy pod¾a
okolností

Týdenne, pod¾a rozsahu
havárie a potreby

MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí by niia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*

Divina

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ïalie analýzy pod¾a
okolností

Týdenne, pod¾a rozsahu
havárie a potreby

MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí by niia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*

Ryby

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ïalie analýzy pod¾a
okolností

Týdenne, pod¾a rozsahu
havárie a potreby

MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí by niia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*

Vajcia

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ïalie analýzy pod¾a
okolností

Týdenne, pod¾a rozsahu
havárie a potreby

MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí by niia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*

Penica

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ïalie analýzy pod¾a
okolností

Pri zbere úrody, pod¾a rozsahu
havárie a potreby

MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí by niia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*

Jaèmeò

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ïalie analýzy pod¾a
okolností

Pri zbere úrody, pod¾a rozsahu
havárie a potreby

MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí by niia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*

Ovos

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ïalie analýzy pod¾a
okolností

Pri zbere úrody, pod¾a rozsahu
havárie a potreby

MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí by niia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*

Kukurica

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ïalie analýzy pod¾a
okolností

Pri zbere úrody, pod¾a rozsahu
havárie a potreby

MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí by niia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*
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Spôsob merania

Zbierka zákonov è. 524/2007

Meraná velièina

Èiastka 221

Monitorovaná poloka

Frekvencia meraní, poèet
meraní

Poadovaná citlivos merania

Zemiaky

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ïalie analýzy pod¾a
okolností

Pri zbere úrody, pod¾a rozsahu
havárie a potreby

MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí by niia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*

Listová zelenina

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ïalie analýzy pod¾a
okolností

Pri zbere úrody, pod¾a rozsahu
havárie a potreby

MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí by niia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*

Koreòová zelenina

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ïalie analýzy pod¾a
okolností

Pri zbere úrody, pod¾a rozsahu
havárie a potreby

MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí by niia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*

Plodová zelenina

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ïalie analýzy pod¾a
okolností

Pri zbere úrody, pod¾a rozsahu
havárie a potreby

MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí by niia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*

Ovocie

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ïalie analýzy pod¾a
okolností

Pri zbere úrody, pod¾a rozsahu
havárie a potreby

MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí by niia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*

Lesné plody

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ïalie analýzy pod¾a
okolností

Pri zbere úrody, pod¾a rozsahu
havárie a potreby

MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí by niia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*

Huby

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ïalie analýzy pod¾a
okolností

Pri zbere úrody, pod¾a rozsahu
havárie a potreby

MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí by niia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*

Èajoviny a lieèivé rastliny

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ïalie analýzy pod¾a
okolností

Pri zbere úrody, pod¾a rozsahu
havárie a potreby

MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí by niia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*

Krmoviny

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ïalie analýzy pod¾a
okolností

Pri zbere úrody, pod¾a rozsahu
havárie a potreby

MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí by niia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*

Importované potraviny

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ïalie analýzy pod¾a
okolností

Pod¾a potreby

MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí by niia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*
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Meraná velièina
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Monitorovaná poloka

Meraná velièina

Spôsob merania

Frekvencia meraní, poèet
meraní

Poadovaná citlivos merania

Mixovaná denná strava

Hmotnostná aktivita
rádionuklidov

Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ïalie analýzy pod¾a
okolností

Pod¾a potreby

MDA pre jednotlivé rádionuklidy
musí by niia ako jedna
desatina prípustných hodnôt
kontaminácie*

Vnútorná kontaminácia osôb
rádionuklidmi

Aktivita rádionuklidov v tele

Gamaspektrometrické meranie,
prípadne ïalie analýzy pod¾a
okolností

Pri zbere úrody, pod¾a rozsahu
havárie a potreby

MDA < 500 Bq pre

Gamaspektrometrické meranie

Pri zbere úrody, pod¾a rozsahu
havárie a potreby

MDA < 500 Bq pre

Aktivita

131I

v títnej ¾aze
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Monitorovaná poloka

137Cs
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525
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. augusta 2007
o podrobnostiach o poiadavkách na telovýchovno-portové zariadenia
§3
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 62 písm. g) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Predmet úpravy

(1) Podrobnosti o poiadavkách na teplotu, výmenu
vzduchu a spôsob vetrania priestorov zariadenia sú
uvedené v tabu¾ke.
Poiadavky na teplotu, výmenu vzduchu a spôsob
vetrania priestorov zariadenia
Operatívna
teplota
v zimnom
období
to (oC)

Odporuèaná
intenzita
výmeny
vzduchu
n (h-1)

Telocvièòa

16

3x

§2

atne

20

3x

(1) Umelé osvetlenie otvoreného zariadenia musí
by rieené tak, aby jeho intenzita vyhovovala poiadavkám pre konkrétne portové odvetvie a zároveò neoslòovalo portujúcich ani divákov.

Umyvárne

23

6x

Táto vyhláka ustanovuje
a) podrobnosti o poiadavkách na osvetlenie, tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vykurovanie a vetranie,
plochu, priestorové usporiadanie a funkèné èlenenie, vybavenie a prevádzku telovýchovných zariadení (ïalej len zariadenie),
b) náleitosti prevádzkového poriadku zariadenia.

(2) Výsledková tabu¾a otvoreného zariadenia musí
by umiestnená na juhozápadnej strane. V prípade intalovania ïalej výsledkovej tabule sa tá umiestni tak,
aby spåòala normy prísluného portového odvetvia.
(3) Zariadenie v krytých objektoch musí ma umelé
osvetlenie rieené tak, aby jeho intenzita vyhovovala
poiadavkám pre portové odvetvie najnároènejie na
osvetlenie, ktoré sa v òom má vykonáva, a zároveò neoslòovalo portovcov ani divákov.
(4) Denné osvetlenie zariadenia sa zabezpeèuje oknami po boèných stranách zariadenia, ktoré zároveò
umoòujú prieène vetranie, prièom je vhodné, aby pozdåna os budovy bola orientovaná v smere východ  západ. Pre zábranu oslnenia musia by zabezpeèené
prostriedky pre reguláciu denného osvetlenia.

Druh
miestnosti

Spôsob
vetrania

Prirodzené 
prieène
Odporúèané
nútené
vetranie pod
tlakom
Prirodzené
Odporúèané
nútené
vetranie pod
tlakom
Prirodzené
Odporúèané
nútené
vetranie pod
tlakom

(2) Ak je v zariadení h¾adisko, systém vykurovania
a vetrania musí zabezpeèi, aby v priestore pre divákov
o
teplota neprekroèila 25 C.
(3) V prípade výstavby nových pecializovaných hál
na port musia ma tie zabezpeèené vetranie a vykurovanie klimatizáciou a vyèlenenú miestnos na poskytovanie zdravotnej starostlivosti lekárom a poskytovanie
oetrovate¾skej starostlivosti sestrou. Uvedený priestor
musí by vybavený materiálno-technicky a personálne
minimálne v rozsahu ambulancie telovýchovného lekárstva v súlade s osobitným predpisom2) a musí by vidite¾ne oznaèený názvom Oetrovòa.
§4

(5) pecifické poiadavky na umelé osvetlenie zariadenia sa zabezpeèujú pod¾a príslunej slovenskej
technickej normy.1)

(1) Podlaha portoviska musí by pruná, ¾ahko
èistite¾ná a nekåzavá s výnimkou povrchov pre vybrané
porty, na ktoré sú stanovené peciálne poiadavky.

(6) Osvet¾ovacie telesá a okná musia by chránené
pred rozbitím ochrannými mriekami, vetracie krídla
okien majú by ovládate¾né z podlahy.

(2) Steny portoviska musia by hladké, bez výstupkov a do výky najmenej 200 cm musia ma povrchovú
úpravu alebo obklad urèený pre daný druh portu.

1
2

) STN EN 12193 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie portovísk.
) Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 428/2006 Z. z. o minimálnych poiadavkách na personálne zabezpeèenie
a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.
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(3) Kontrukcie a úprava vnútorných povrchov
portoviska musí by rieená tak, aby sa zabezpeèila
v telocviènej sále a h¾adisku maximálna doba dozvuku
1,5 s.
(4) Povrchy portoviska nemôu by lesklé a ich farebné rieenie musí by zvolené tak, aby nezhorovali
svetelné podmienky a zároveò vytvárali súvislé kontrastné pozadie.

a v umyváròach musí by výtokový ventil s ukonèením
pre nasadenie hadice.
(7) atne pre trénerov a rozhodcov musia by priamo osvetlené a vetrate¾né, s vlastnou sprchou a záchodom.
(8) V zariadení musí by primeraný poèet miestností s výlevkou pre upratovaèku.

(5) Vstupy a komunikácie pre divákov musia by
oddelené od komunikácií pre portovcov.

§6
Náleitosti prevádzkového
poriadku zariadenia

§5
(1) Kadé zariadenie musí ma párny poèet atní.
Na kadého portovca musí pripada primerane pre
daný druh portu najmenej 0,7 m2 nezastavanej podlahovej plochy atne.
(2) Do umyvárne sa vchádza zo atne, v umyvárni
musí pripada jedna sprchovacia ruica na 4 portovcov a jedno umývadlo na 10 portovcov.
(3) V umývadlách a sprchách musí by privedená
studená a teplá voda.
(4) Záchody pre portovcov musia by v blízkosti
atní v poète 1 záchodová misa a 1 pisoár na 10 muov
a 2 záchodové misy na 10 ien. Vstup do záchodov musí
by cez predsienku s umývadlom.
(5) Pri stanovení kapacity záchodov pre divákov je
potrebné vychádza z poètu miest v h¾adisku. Na kadých 100 miest v h¾adisku sa poadujú tri záchodové
misy pre eny a jedna záchodová misa a dva pisoáre pre
muov. Vstup do záchodov musí by cez predsieò
s umývadlami, prièom jedno umývadlo pripadá na dve
misy.
(6) Steny v umyváròach a záchodoch musia by obloené keramickým obkladom, podlahy dladicami
so spádom k vpustiam s protipachovým uzáverom
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(1) Prevádzkový poriadok zariadenia musí obsahova
a) identifikaèné údaje prevádzkovate¾a zariadenia,
b) druh a spôsob poskytovania sluieb, zakázané úkony pri poskytovaní sluieb,
c) podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia
návtevníkov a zamestnancov zariadenia,
d) pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návtevníkov zariadenia, ktoré musia by zverejnené na mieste zariadenia prístupnom pre návtevníkov,
e) spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia,
f) postup pri mechanickej oèiste, prípadne dezinfekcii
povrchových plôch miestností a zariaïovacích predmetov,
g) spôsob a frekvenciu èistenia osvet¾ovacích telies
a okien.
(2) Prevádzkový poriadok zariadenia musí by umiestnený na vhodnom a vidite¾nom mieste.
§7
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra
2007.

v z. Daniel Klaèko v. r.
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526
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. augusta 2007,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poiadavkách na zotavovacie podujatia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 62 písm. k) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
(1) Táto vyhláka ustanovuje podrobnosti o
a) organizácii zotavovacieho podujatia,
b) zdravotnej spôsobilosti dieaa, ktoré sa zúèastòuje
na zotavovacom podujatí a vzor písomného vyhlásenia,
c) zdravotnej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti osoby pracujúcej na zotavovacom podujatí,
d) vybavení lekárnièky prvej pomoci pre zotavovacie
podujatie,
e) dennom reime detí na zotavovacom podujatí,
f) poiadavkách na zariadenie pre zotavovacie podujatie,
g) stravovaní detí na zotavovacom podujatí,
h) prevádzke zariadenia pre zotavovacie podujatie,
i) obsahu dokumentácie o zotavovacom podujatí.
(2) Na úèely tejto vyhláky zotavovacím podujatím sa
rozumie aj kola v prírode pod¾a osobitného predpisu.1)
§2
(1) Fyzická osoba-podnikate¾ alebo právnická osoba,
ktorá organizuje zotavovacie podujatie (ïalej len organizátor) pod¾a § 25 ods. 2 písm. a) zákona, musí zotavovacie podujatie organizova tak, aby plnilo výchovné
poslanie a posilòovalo zdravie detí; pri jeho organizovaní prihliada na vek a zdravotný stav dieaa a charakter
zotavovacieho podujatia.
(2) Na vodnú turistiku mono prija len deti, ktoré vedia pláva.
§3
(1) Organizátor v písomnej iadosti o posúdenie zotavovacieho podujatia pod¾a § 25 ods. 2 písm. a) zákona
uvádza
a) meno, priezvisko, adresu, identifikaèné èíslo a telefónne èíslo, ak ide o fyzickú osobu-podnikate¾a; ak
ide o právnickú osobu, obchodné meno (názov), sídlo, identifikaèné èíslo, telefónne èíslo organizácie

b)
c)
d)

e)
f)
g)

a meno, priezvisko, adresu a telefónne èíslo fyzickej
osoby konajúcej za právnickú osobu,
druh, termín a miesto konania zotavovacieho podujatia,
poèet detí a osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí v jednotlivých turnusoch,
spôsob zásobovania pitnou vodou a údaje o kvalite
pitnej vody pod¾a § 17 ods. 2 zákona; v prípade umývania detí vo vodnom toku aj údaje o kvalite vody
vodného toku,
spôsob stravovania,
spôsob nakladania s odpadom,2)
dátum vyhotovenia písomnej iadosti o posúdenie
zotavovacieho podujatia, odtlaèok peèiatky a podpis
organizátora.

(2) Organizátor putovného zotavovacieho podujatia
okrem údajov uvedených v odseku 1 uvádza aj popis
trasy putovania.
§4
(1) Na zotavovacom podujatí sa môe zúèastòova
diea, ak
a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve aj s oh¾adom na charakter zotavovacieho podujatia,
b) neprejavuje príznaky akútneho ochorenia,
c) nemá nariadené karanténne opatrenie, alebo poèas
14 dní predchádzajúcich odchodu na zotavovacie
podujatie neprilo do kontaktu s osobou chorou na
prenosné ochorenie alebo osobou podozrivou z nákazy prenosným ochorením.
(2) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pod¾a odseku 1 písm. a) vydá rodièovi, opatrovníkovi, poruèníkovi
alebo inej fyzickej osobe, ktorá má maloleté diea zverené do osobnej starostlivosti, osobe, ktorá má diea v náhradnej osobnej starostlivosti, osobe, ktorá má diea
v pestúnskej starostlivosti, osobe, ktorá má záujem
sta sa pestúnom a má diea doèasne zverené do starostlivosti alebo tatutárnemu zástupcovi zariadenia,
v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu (ïalej len zákonný zástupca), lekár veobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast najskôr jeden mesiac pred zaèiatkom zotavovacieho podujatia; ak diea uíva lieky
alebo jeho zdravotný stav si vyaduje obmedzenie záae, súèasou potvrdenia sú aj tieto skutoènosti.

1

) Vyhláka Ministerstva kolstva a vedy Slovenskej republiky è. 295/1994 Z. z. o kole v prírode.

2

) § 39 ods. 4 zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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(3) Skutoènosti uvedené v odseku 1 písm. b) a c)
potvrdzuje zákonný zástupca dieaa v písomnom
vyhlásení. Zákonný zástupca dieaa predloí potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieaa a vyhlásenie nie
starie ako jeden deò organizátorovi, ak ide o koly
v prírode, vysielajúcej kole alebo vysielajúcemu predkolskému zariadeniu. Vzor vyhlásenia je uvedený
v prílohe è. 1.
§5
(1) Na zotavovacom podujatí môe pod¾a § 25 ods. 2
písm. e) zákona pracova len zdravotne spôsobilá osoba. Zdravotnú spôsobilos posudzuje a posudok vydáva lekár veobecnej zdravotnej starostlivosti. Posudok
o zdravotnej spôsobilosti predloí osoba pracujúca na
zotavovacom podujatí organizátorovi zotavovacieho
podujatia; ak ide o koly v prírode vysielajúcej kole
alebo vysielajúcemu predkolskému zariadeniu. Pedagogickí pracovníci3) a zdravotnícki pracovníci4) posudok o zdravotnej spôsobilosti nepredkladajú.
(2) Zdravotnú starostlivos na zotavovacom podujatí
musí zabezpeèova pod¾a § 25 ods. 2 písm. h) zákona
odborne spôsobilá osoba (ïalej len zdravotník), ktorá
získala odbornú spôsobilos na výkon odborných pracovných èinností lekára, sestry, pôrodnej asistentky
alebo zdravotníckeho záchranára pod¾a osobitného
predpisu.5)
(3) S poívatinami a potravinami v rámci stravovania
na zotavovacom podujatí môu manipulova len osoby,
ktoré spåòajú podmienky na výkon epidemiologicky závaných èinností.6)
§6
(1) Zdravotník pri nástupe detí na zotavovacie podujatie
a) prevezme od organizátora lekárnièku prvej pomoci
pre zotavovacie podujatie pod¾a § 25 ods. 2 písm. i)
zákona; vybavenie lekárnièky pre zotavovacie podujatie je uvedené v prílohe è. 2,
b) zistí, èi zdravotný stav dieaa umoòuje jeho prijatie na zotavovacie podujatie, prevezme prihláku
dieaa na zotavovacie podujatie a vyhlásenie zákonného zástupcu dieaa a doklad o zdravotnej spôsobilosti dieaa pod¾a § 4 ods. 2,
c) preverí, èi deti majú preukaz poistenca,
d) prevezme od dieaa lieky a zabezpeèí ich uívanie
dieaom na základe vyjadrenia lekára veobecnej
zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast pod¾a § 4
ods. 2,
e) oboznámi vedúceho zotavovacieho podujatia so
zdravotným stavom detí,
f) preverí na mieste konania zotavovacieho podujatia
zabezpeèenie podmienok na prevádzku zotavovacieho podujatia.
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(2) Zdravotník poèas zotavovacieho podujatia
a) priebene sleduje zdravotný stav detí a osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí, poskytuje prvú pomoc a hlási ochorenia detí a osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí lekárovi, ktorý pod¾a § 25 ods. 2
písm. j) zákona poskytuje zdravotnú starostlivos
v mieste konania zotavovacieho podujatia, a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva pod¾a § 6
zákona,
b) oetruje chorých v izolaèných priestoroch a po odchode chorého z izolaèných priestorov zabezpeèí
vetky opatrenia pod¾a pokynov lekára alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
c) vedie zdravotnícky denník,
d) kontroluje hygienu prevádzky, a to
1. ochranu zdrojov pitnej vody pred zneèistením; ak
vznikne nedostatok pitnej vody alebo ak sa zmení
jej kvalita, upovedomí regionálny úrad verejného
zdravotníctva,
2. spôsob nakladania s odpadmi,2)
3. spôsob zabezpeèenia hygieny na oetrovni a v izolaèných priestoroch,
4. spôsob zabezpeèenia hygieny ostatných priestorov zotavovacieho podujatia,
e) kontroluje osobnú hygienu detí, usmeròuje ich otuovanie a zabezpeèuje zdravotný dozor pri rekreaènom kúpaní a výletoch,
f) podie¾a sa na zostavovaní denného reimu detí a jedálneho lístka pre deti,
g) zabezpeèí, aby k liekom a dokumentácii zotavovacieho podujatia nemali prístup deti a nepovolané osoby,
h) informuje vedúceho zotavovacieho podujatia o vetkých závaných skutoènostiach zistených pri svojej
èinnosti a o vykonaných opatreniach.
(3) Pri hromadnom odchode na zotavovacie podujatie
zdravotník zabezpeèuje zdravotnú starostlivos pre
vetky osoby poèas cesty na zotavovacie podujatie
a spä.
§7
(1) V dennom reime detí na zotavovacom podujatí sa
musí pod¾a § 25 ods. 2 písm. f) zákona urèi èas na spánok, na osobnú hygienu, na stravovanie a na ostatné
aktivity s prihliadnutím na vek a zdravotný stav detí.
(2) Organizátor urèí dåku spánku sedemroèných a
desaroèných detí tak, aby nebola kratia ako desa hodín denne, a u starích detí aby nebola kratia ako
osem hodín denne okrem noci, keï sa organizuje noèná
hra. Èas pred uloením na spánok sa vyhradzuje na
osobné vo¾no.
(3) Èas na osobnú hygienu organizátor urèí najmenej
polhodinu po prebudení a polhodinu pred uloením na
spánok.

3

) § 50 zákona è. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných kôl (kolský zákon) v znení neskorích predpisov.

4

) § 27 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.

5

) Príloha è. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.

6

) § 15 a 16 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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(4) Pri pohybovej aktivite organizátor musí prihliada
na schopnosti, telesnú zdatnos, zdravotný stav a záujmy detí. Intenzita pohybovej aktivity sa zvyuje tak,
aby dosiahla vrchol koncom druhej tretiny zotavovacieho podujatia a potom vo¾ne klesala. Tretí deò po zaèatí
zotavovacieho podujatia je odpoèinok okrem putovného zotavovacieho podujatia, kde sa musí prihliada na
telesnú zdatnos a zdravotný stav detí. Presuny putovného podujatia sa môu vykonáva len za denného
svetla. Na zimnom zotavovacom podujatí sa výcvik zimných portov môe urèi najviac na es hodín denne,
a to tri hodiny dopoludnia a tri hodiny odpoludnia okrem dòa, keï sa koná celodenný výlet. Výcvik alebo iná
fyzická záa detí do 12 rokov musí by najneskôr po
90 minútach preruená najmenej 15-minútovou prestávkou.
(5) Èas kúpania sa musí urèi tak, aby sa deti nekúpali skôr ako jednu hodinu po hlavnom jedle alebo po
intenzívnom cvièení. Kúpanie detí v prírode je prispôsobené poèasiu, plaveckým schopnostiam detí a poètu
dozorujúcich osôb. Deti sa môu kúpa len vo vode,
ktorá vyhovuje ukazovate¾om kvality vody urèenej na
kúpanie pod¾a § 19 ods. 4 zákona a pod dozorom osoby
alebo osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí ako
dozor, ktoré sú schopné topiacemu sa poskytnú záchranu.
§8
(1) Zotavovacie podujatie sa môe uskutoèòova pod¾a § 25 ods. 2 písm. c) zákona v stavbách alebo doèasných stavbách7) (ïalej len stavba) a v stanovom tábore so stálou základòou alebo v stanovom tábore vo
vo¾nej prírode (ïalej len stanový tábor), ktoré sa
umiestòujú na
a) suchom, bezpranom a hmyzom nezamorenom pozemku, ktorý je chránený zeleòou pred zdrojmi zneèistenia ovzduia a zdrojmi hluku,
b) pozemku s dobrou prístupovou cestou a bez prístupu hospodárskych zvierat okrem stanového tábora;
stanový tábor sa umiestòuje mimo zátopových území vodných tokov.
(2) Zimné zotavovacie podujatie sa môe uskutoèòova v stavbách, ktoré majú zabezpeèené vykurovanie,
prívod teplej vody, priestory na suenie odevov a ukladanie portových potrieb.
(3) Priestory v stavbách musia ma vyèlenené priestory na spanie, na spoloèenskú a portovú èinnos, na
stravovanie, na suenie odevov a obuvi, priestory na
umývanie a sprchovanie, záchody, oetrovòu a izolaèné priestory. Priestory na spanie, na spoloèenskú
a portovú èinnos a na stravovanie musia ma prirodzené osvetlenie a vetranie.
(4) V stanovom tábore musia by vyèlenené stany na
spanie a na uloenie osobných vecí, stany alebo prístreky na stravovanie, stany na suenie odevov a obu7
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vi, alebo aj stany na spoloèenskú èinnos a osobitné
priestory na umývanie a sprchovanie a záchody. V stálej stanovej základni musia by vyèlenené aj priestory
na izoláciu chorých.
(5) Priestory na spanie v stavbách musia by oddelené od ostatných priestorov a èlenené na miestnosti na
spanie pre deti a miestnosti na spanie pre vedúcich oddielov alebo vedúcich skupín detí, ktoré bezprostredne
nadväzujú na miestnosti na spanie pre deti. Miestnosti
na spanie pre deti musia by oddelené pod¾a pohlavia.
(6) Najmenia podlahová plocha miestnosti na spanie v stavbách môe by 3 m2 na jednu osobu, prièom do
plochy miestnosti sa nezapoèítavajú pôdorysné plochy
skríò a lôok. Poschodové postele sa umiestòujú
v miestnosti na spanie, ktorej výka stropu môe by
najmenej 260 cm, prièom horné lôko nesmie by vyie ako 150 cm nad zemou a priestor medzi spodným
a horným lôkom nesmie by mení ako 100 cm. Horné
lôko poschodovej postele musí by zabezpeèené boènicou a nepriepustnou podlokou. Poschodové postele
môu pouíva len deti nad 10 rokov veku.
(7) Stany, ktoré sú urèené na spanie vedúcich oddielov alebo vedúcich skupín detí, musia bezprostredne nadväzova na stany urèené na spanie detí. Stany
urèené na spanie detí musia by oddelené pod¾a pohlavia.
(8) Priestory v stanoch na spanie a uloenie osobných vecí musia by izolované od zeme proti vlhkosti
a chladu. Stany postavené na jednom mieste dlhie ako
21 dní musia ma izolujúcu podlahu na celej ploche
stanu. Ak sú v stanoch lôka, musia by umiestnené
40 cm nad zemou.
(9) Najmenia podlahová plocha priestorov na spoloèenskú èinnos v stavbách môe by 1 m2 na jedno
diea. Ve¾kos podlahových priestorov na spoloèenskú
èinnos iakov a detí predkolského veku v kole v prírode upravuje osobitný predpis.8)
(10) Ak stravovanie detí nie je zabezpeèené v zariadení spoloèného stravovania pod¾a § 26 ods. 1 zákona,
priestory na stravovanie v stavbách musia by umiestnené oddelene od ostatných priestorov a èlenené na jedáleò, na kuchyòu, na hrubú prípravovòu, na sklady,
na atne a na zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov stravovacej prevádzky. Najmenia podlahová
plocha jedálne môe by 1 m2 na jedného stravníka
v jednej zmene. Ve¾kos podlahovej plochy jedálne
v kole v prírode upravuje osobitný predpis.8) Na priestory, ktoré sú urèené na stravovanie detí na zotavovacom podujatí organizovaných v stavbách, sa uplatòujú
aj poiadavky ustanovené v odseku 11.
(11) Priestory na stravovanie v stanovom tábore so
stálou základòou sa musia èleni na jedáleò, na kuchyòu, na umyváreò riadu a na skladovacie priestory.
Priestory okrem ohniska musia by zastreené a chránené pred vonkajími nepriaznivými vplyvmi. V kuchy-

) Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
8
) § 3 vyhláky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o poiadavkách na zariadenia pre deti
a mláde.
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ni musí by zabezpeèený dostatok pracovných plôch.
Samostatné pracovné plochy, ktorými sú aj dosky
z materiálu vhodného pre kontakt s potravinami, musia by oznaèené a vyèlenené samostatne na prácu s tepelne neopracovanými potravinami a tepelne opracovaným pokrmom. Skladované potraviny musia by
uloené tak, aby sa vzájomne neovplyvòovali a neboli zároveò neiaduco ovplyvòované vonkajími vplyvmi.
Umývanie kuchynského riadu a jedálenského riadu
musí by oddelené. Tento riad sa môe umýva len v pitnej vode pod¾a § 17 zákona.
(12) Priestory na umývanie a sprchovanie v stavbách
musia by oddelené pod¾a pohlavia detí a usporiadané
tak, aby pripadol na umývanie jeden výtokový kohút
s odpadovým ¾abom alebo jedno umývadlo na pä detí
bez oh¾adu na vek; na sprchovanie jedna sprchová ruica na 25 detí bez oh¾adu na vek. V týchto priestoroch
musia ma deti monos denného umytia a sprchovania v teplej vode. Priestory na umývanie a sprchovanie
musia by zriadené na spádovej strane a najmenej 25 m
od studne.
(13) Priestory na umývanie a sprchovanie v stanovom tábore musia by kryté, oddelené pod¾a pohlavia
detí a usporiadané tak, aby pripadol na umývanie jeden výtokový kohút s odpadovým ¾abom alebo jedno
umývadlo na pä detí bez oh¾adu na vek; na sprchovanie jedna sprchová ruica na 25 detí bez oh¾adu na vek.
V týchto priestoroch musia ma deti monos umytia
a sprchovania v teplej vode najmenej jedenkrát v týdni. Priestory na umývanie a sprchovanie sa musia zriaïova na spádovej strane a najmenej 25 m od studne.
(14) V stanovom tábore mono v ojedinelých prípadoch zabezpeèi denné umývanie detí priamo vo vodnom toku, ktorého voda vyhovuje ukazovate¾om kvality
vody urèenej na kúpanie pod¾a § 19 ods. 4 zákona. Na
èistenie zubov aj v takýchto prípadoch musí by zabezpeèená pitná voda pod¾a § 17 zákona.
(15) Záchody v stavbách a v stanovom tábore so stálou základòou sa zriaïujú splachovacie alebo suché;
musia by usporiadané tak, aby boli oddelené pod¾a pohlavia detí a aby pripadli dva záchody na 20 dievèat, jeden ïalí záchod na kadých ïalích 20 dievèat a jeden
záchod a jeden pisoár na 20 chlapcov. Príchod k záchodom musí by v noci osvetlený.
(16) Záchody v stavbách a stanovom tábore musia
by umiestnené najmenej 25 m od zdroja pitnej vody
v závislosti od povahy terénu, spravidla 50 m od stravovacieho zariadenia v smere prevládajúcich vetrov a najmenej 25 m od posledného ubytovacieho miesta. V blízkosti záchodov musí by zariadenie na umytie rúk.
(17) V stanovom tábore musia by záchody usporiadané ako zákopové latríny (ïalej len latríny), najmenej 35 cm hlboké a mimo vodohospodársky chráneného územia. Latríny sa musia denne prevrstvi zeminou.
Pred opustením táboriska sa musia zasypa zeminou
a oznaèi. Obsah latríny sa dezinfikuje vhodným dezinfekèným prostriedkom len v prípade infekèných ochorení a na príkaz lekára. Sedacie èasti latrín sa musia
denne umýva 5 % roztokom dezinfekèného prostriedku. Latríny musia zaruèova intimitu a musia by
usporiadané tak, aby pripadli dve latríny na 20 dievèat,
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jedna ïalia latrína na kadých ïalích 20 dievèat
a jedna latrína na 20 chlapcov.
(18) Oetrovòa a izolaèný priestor v stavbách musia
by oddelené od ostatných èastí zariadenia; musia ma
oddelené priestory pod¾a pohlavia, umývadlo s teèúcou
pitnou vodou, musia by vykurované a musí v nich by
monos pouitia teplej vody. Izolaèné priestory musia
by rieené so samostatnými zariadeniami na osobnú
hygienu detí. Najmenia podlahová plocha izolaèného
priestoru môe by 5 m2 na jedného chorého. Jeho
usporiadanie musí by také, aby na 30 detí pripadlo
jedno lôko. Lôka nesmú by poschodové.
(19) Oetrovòa a izolaèný priestor sa nesmú pouíva
na ubytovanie zdravotníka.
(20) Vonkajie priestory zariadenia na zotavovacie
podujatie sa èlenia na ihriská a priestory na pohybovú
èinnos detí.
§9
(1) Stravovanie detí pod¾a § 25 ods. 2 písm. g) zákona
musí by zabezpeèené s prihliadnutím na ich vek, na
zdravotný stav a na fyzickú záa, prièom podávaná
strava musí by zdravotne nekodná a výivovo hodnotná.
(2) Denná strava sa podáva pod¾a jedálneho lístka;
musí pozostáva z raòajok, desiatej, obeda, olovrantu
a veèere. Interval medzi jednotlivými jedlami môe by
najviac tri hodiny. Pri èinnostiach mimo priestorov zariadenia pre zotavovacie podujatie sa v prípade potreby
môu raòajky zlúèi s desiatou a obed s olovrantom.
Èas podávania hlavného jedla od ukonèenia jeho prípravy môe by najviac dve hodiny. Nápoje musia by
zabezpeèené po celý deò; ak nie sú v spotrebite¾skom
balení, môu sa podáva iba z krytých nádob s výpustným kohútikom.
(3) Na zotavovacom podujatí sa nesmú pouíva na
prípravu pokrmov potraviny, ktoré
a) neprechádzajú pri výrobe technologickým postupom, ktorý nièí alebo odstraòuje choroboplodné zárodky,
b) prechádzajú technologickým postupom, ktorý nezaruèuje úplné znièenie alebo odstránenie choroboplodných zárodkov,
c) prechádzajú fázovými technologickými postupmi,
ktoré choroboplodné zárodky najprv znièia, ale následne pri koneènom spracovaní nevyluèujú riziko
opakovanej kontaminácie choroboplodnými zárodkami.
(4) Potraviny, ktoré sa na zotavovacom podujatí nesmú pouíva, niektoré druhy potravín, ktoré sa môu
pouíva len pri dodraní ustanovených technologických podmienok, a technologické podmienky na pouitie niektorých druhov, sú uvedené v prílohe è. 3.
(5) Pri putovnom zotavovacom podujatí sa musí na
raòajky podáva teplý nápoj a jedno z hlavných jedál
musí by teplé.
(6) Ak stravovanie detí nie je zabezpeèené v zariadení
spoloèného stravovania pod¾a § 26 ods. 1 zákona, prípravu stravy môu zabezpeèova osoby pracujúce na
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zotavovacom podujatí a deti za podmienok uvedených
v odseku 7 spôsobom, ktorý zabezpeèí zdravotnú nekodnos podávaných pokrmov.
(7) Deti sa môu podie¾a na príprave stravy len pred
jej tepelným spracovaním a pri pomocných prácach.
V stanovom tábore sa môu deti podie¾a na celej príprave stravy a jej výdaji, len ak sú pod dozorom osoby
pracujúcej na zotavovacom podujatí a ak sú dodrané
zásady osobnej hygieny a prevádzkovej hygieny.
§ 10
(1) Zariadenie pre zotavovacie podujatie musí by zabezpeèené dostatoèným mnostvom pitnej vody tak,
aby postaèovala na pitie, na èistenie zubov, na varenie,
na umývanie riadu a na prevádzku oetrovne a izolaèného priestoru. Na putovnom zotavovacom podujatí
a v stanovom tábore sa môe pitná voda odobera len
z vodných zdrojov, ktorých voda zodpovedá poiadavkám na kvalitu pitnej vody pod¾a § 17 zákona. Pri obmedzenom mnostve pitnej vody sa na osobnú hygienu, okrem èistenia zubov, a na upratovanie môe
pouíva iba voda, ktorá zodpovedá poiadavkám na
kvalitu vody na kúpanie pod¾a § 19 ods. 4 zákona. V mimoriadnych situáciách, v ktorých sa vyaduje dovoz
pitnej vody, sa musí postupova pod¾a pokynov regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
(2) Na zotavovacom podujatí musí by zabezpeèené
plynulé nakladanie s odpadmi2) a odstraòovanie splakových vôd tak, aby nebola ohrozená zdravotná bezchybnos povrchových a podzemných vôd.
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§ 11
(1) Pred zaèiatkom zotavovacieho podujatia a medzi
jeho jednotlivými turnusmi musí by zabezpeèené
upratovanie celého zariadenia zotavovacieho podujatia
vrátane vonkajích priestorov.
(2) Poèas zotavovacieho podujatia musí by zabezpeèené denné upratovanie vetkých priestorov a dezinfekcia zariadení na osobnú hygienu. Denné upratovanie miestností na spanie urèených pre deti môu
vykonáva aj deti pod vedením osoby poverenej výchovou detí.
(3) Poste¾ná bielizeò sa musí vymieòa pod¾a potreby, najmenej jedenkrát za 14 dní, vdy pred pouitím
lôka iným dieaom, po zneèistení alebo po chorobe
dieaa. Pri výskyte prenosného ochorenia bielizòou
môe s bielizòou manipulova iba dospelá osoba pod¾a
pokynov lekára alebo regionálneho úradu verejného
zdravotníctva.
§ 12
Dokumentácia zotavovacieho podujatia pod¾a § 25
ods. 2 písm. m) zákona obsahuje
a) zoznam detí zúèastnených na zotavovacom podujatí,
b) zoznam osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí,
c) prihláky detí na zotavovacie podujatie,
d) vyhlásenia zákonných zástupcov detí pod¾a § 4 ods. 2,
e) zdravotnícky denník.
§ 13
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra 2007.

v z. Daniel Klaèko v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 526/2007 Z. z.

VZOR
Vyhlásenie
Vyhlasujem, e diea ............................................. bytom v .......................... neprejavuje príznaky akútneho
ochorenia a e regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár veobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieau nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýený zdravotný dozor alebo lekársky doh¾ad). Nie je mi známe, e by diea, jeho rodièia alebo iné osoby, ktoré s ním ijú spoloène v domácnosti, prili v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnaèka, angína, vírusový
zápal peèene, zápal mozgových blán, horúèkové ochorenie s vyrákami).
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), e by som sa
dopustil(a) priestupku pod¾a § 56 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

V ..................... dòa ...................
Meno, priezvisko, adresa, tel. è. a podpis zákonného zástupcu

................................
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 526/2007 Z. z.

VYBAVENIE LEKÁRNIÈKY PRVEJ POMOCI PRE ZOTAVOVACIE PODUJATIE
Liek
Poèet kusov
ATC klasifikácia
______________________________________________________________________________________________________________
Lieky proti zvracaniu pri cestách autom, autobusom, lietadlom

20 tbl.

A04AD

Lieky proti bolesti hlavy, zubov

20 tbl.

N02BE71

Lieky proti kàèovitým bolestiam (mentruaèné bolesti, koliky)

20 tbl.

M01AE01

Lieky proti horúèke

100 tbl.

N02BA

Lieky proti hnaèkám

100 tbl.

A07BA01

Lieky proti zápche

20 tbl.

A06AB08

Lieky proti páleniu záhy

1 balenie

A02AB03

Lieky proti konej plesni

1 balenie

D01AE15

Lokálne prípravky na koné alergie, po utipnutí hmyzom a pod.

2 balenia

D04AA13

Lieky na alergiu na slnko, utipnutie

30 tbl.

R06AX

Lokálne prípravky pri spálení koe

4 balenia

D03AX03

Lokálne prípravky na drobné rany

5 balení

D06AX

Lokálne prípravky pri poraneniach mäkkých tkanív a kåbov po úraze

10 balení

C05BA01

Lokálne prípravky na opar po opa¾ovaní

1 balenie

D06BB06

Oèné kvapky  proti zápalu spojoviek aj alergickému

3 balenia

S01AA30

Kvapky do nosa

2 balenia

R01AA05

Kvapky do ucha

2 balenia

S02CA

Dezinfekèné prostriedky

5 balení

D08AJ

Dezinfekèné prostriedky na hubenie hmyzu

2 balenia

Repelentné prostriedky na odpudenie hmyzu, najmä komárov

4 balenia

Lekársky teplomer

1 ks

Obväzový materiál (gáza hydrofilná skladaná sterilná  10 ks, trojrohá atka látková  3 ks, PVC rúko  1 ks, náplas
hladká  3 bal., obväz hotový sterilný  10 ks, ovínadlo hydrofilné sterilné  40 ks, ovínadlo elastické  10 ks, rýchloobväz  2 bal., náplas s vankúikom  10 ks, dlaha  2 ks)
Rukavice jednorazové

2 ks

Zatváracie pendlíky

10 ks

Malé nonice

1 ks

Pinzeta

1 ks

Poznámka:
Vybavenie lekárnièky prvej pomoci pre zotavovacie podujatie platí pre zotavovacie podujatie na poèet 80 detí. Pri zvýenom poète detí sa vybavenie liekmi a zdravotníckym materiálom primerane doplní.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 526/2007 Z. z.

POTRAVINY, KTORÉ SA NESMÚ POUÍVA NA ZOTAVOVACOM PODUJATÍ,
NIEKTORÉ DRUHY POTRAVÍN, KTORÉ SA MÔU POUÍVA LEN
PRI DODRANÍ USTANOVENÝCH TECHNOLOGICKÝCH PODMIENOK,
A TECHNOLOGICKÉ PODMIENKY NA POUITIE NIEKTORÝCH DRUHOV POTRAVÍN

A. POTRAVINY, KTORÉ SA NEPOUÍVAJÚ NA ZOTAVOVACOM PODUJATÍ
1. mleté a sekané mäsá z distribuènej siete a výrobky z nich,
2. nedostatoène tepelne spracované mäsá,
3. jaternice, zabíjaèková kaa, tlaèenka, krvné tuènice,
4. surové mäsá typu tatársky biftek,
5. nekonzervované rybie výrobky,
6. vetky výrobky s aspikom a rôsolom,
7. majonéza a vetky výrobky s majonézou,
8. tepelne nespracované vajcia a tepelne nedostatoène spracované vajcia,
9. mäkké cukrárske výrobky,
10. ¾ahaèka a smotana bez tepelnej úpravy a výrobky z nich,
11. zmrzlina vrátane zmrzliny pripravovanej na mieste,
12. huby okrem húb získaných z distribuènej siete,
13. tvaroh domácej výroby,
14. peèeòový syr, peèeòovky, èajovky, maslovky a podobne,
15. bryndza,
16. vnútornosti okrem bravèovej, te¾acej a hydinovej peèene,
17. tepelne neoetrené mlieko a výrobky z tepelne neoetreného mlieka.9)
B. VYBRANÉ DRUHY POTRAVÍN, KTORÉ SA POUÍVAJÚ LEN PRI DODRANÍ USTANOVENÝCH TECHNOLOGICKÝCH
PODMIENOK, A TECHNOLOGICKÉ PODMIENKY NA POUITIE NIEKTORÝCH DRUHOV POTRAVÍN
1. nátierky
 sa musia spracúva zásadne z èerstvých surovín a podáva najneskôr do dvoch hodín po spracovaní, pri zabezpeèení chladenia od 0 do 4 oC najneskôr do troch hodín,
2. mlieko a mlieène výrobky typu smotanových krémov
 sa môu podáva len do dátumu spotreby, resp. do dátumu minimálnej trvanlivosti,
3. mäkké salámy a údeniny
 sa môu podáva len po tepelnom spracovaní a musia sa spotrebova v deò nákupu,
4. suroviny a poívatiny urèené na ïaliu prípravu
 sa nesmú predvára deò vopred (vajíèka, zemiaky, rya, cestoviny),
5. mleté mäso
 sa môe pripravova len z èerstvého surového mäsa a musí by tepelne spracované najneskôr do troch hodín,
6. instantné prípravky
 na ich prípravu sa môe pouíva iba pitná voda pod¾a § 17 zákona, spotrebite¾sky balená prírodná minerálna
voda, spotrebite¾sky balená pramenitá voda alebo spotrebite¾sky balená pitná voda,10)
7. skladovanie potravín
 na putovnom zotavovacom podujatí a v stanovom tábore, kde nie je moné dodra poiadavky na skladovanie
potravín pod¾a pokynov výrobcu alebo pod¾a poiadaviek osobitného predpisu,11) musia by takéto potraviny bezprostredne po zakúpení tepelne spracované alebo hneï vydané na konzumáciu.
9

) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 2265/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka.
10
) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 608/9/2004-100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú
pitnú vodu.
11
) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá hlava druhej èasti Potravinového kódexu Slovenskej republiky o veobecných hygienických poiadavkách na výrobu
potravín, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu a niektoré osobitné hygienické poiadavky v znení neskorích predpisov.
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527
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. augusta 2007
o podrobnostiach o poiadavkách na zariadenia pre deti a mláde

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 62 písm. i) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Touto vyhlákou sa ustanovujú podrobnosti o poiadavkách na priestorové usporiadanie, funkèné èlenenie, vybavenie, prevádzku, reim dòa, reim stravovania a pitný reim, èinnosti vedúce k výchove
a vzdelávaniu a náleitosti prevádzkového poriadku
v zariadeniach pre deti a mláde.
Priestorové usporiadanie
a funkèné èlenenie zariadenia
pre deti a mláde
§2
(1) Vonkajie priestory zariadenia pre deti a mláde
musia ma vyèlenený nezastavaný pozemok na pobyt
detí a iakov (ïalej len nezastavaný pozemok). Èas
nezastavaného pozemku predkolského zariadenia1)
a prevádzkarne pre starostlivos o deti predkolského
veku2) musí tvori trávnatá plocha. Na nezastavanom
pozemku predkolského zariadenia1) a prevádzkarne
pre starostlivos o deti predkolského veku2) musí by
vyèlenená plocha na detské ihrisko. Na nezastavanom
pozemku koly3) musí by vyèlenená plocha na telovýchovu a port.
(2) V predkolskom zariadení1) a v prevádzkarni pre
starostlivos o deti predkolského veku2) musí by na
jedno diea predkolského veku z poètu detí, ktorý vychádza z ve¾kosti plôch vnútorných priestorov predkolského zariadenia1) alebo prevádzkarne pre starostlivos o deti predkolského veku,2) najmenej 2,5 m2
trávnatej plochy a najmenej 4 m2 plochy detského ihriska. Ak je na nezastavanom pozemku zriadené pieskovisko, jeho plocha musí by najmenej 0,5 m2 na jedno
diea predkolského veku. Nezastavaný pozemok pred1

)
)
3
)
4
)
5
)
6
)
7
)
8
)
2

§
§
§
§
§
§
§
§

kolského zariadenia1) a prevádzkarne pre starostlivos o deti predkolského veku2) musí by oplotený.
§3
(1) Priestorové usporiadanie a funkèné èlenenie vnútorných priestorov zariadenia pre deti a mláde musia
umoòova funkènú nadväznos jednotlivých priestorov a ich samostatnú prevádzku bez vzájomného ruenia. V predkolskom zariadení1) a v prevádzkarni pre
starostlivos o deti predkolského veku2) priestorové
usporiadanie a funkèné èlenenie priestorov musia
umoòova vo¾né hry detí, oddych, osobnú hygienu
s otuovaním a telesné cvièenia.
(2) V predkolskom zariadení1) a v prevádzkarni pre
starostlivos o deti predkolského veku2) musí by na
jedno diea najmenej 4 m2 plochy dennej miestnosti,
ktorá plní funkciu herne a spálne, a ak je spálòa stavebne oddelená, najmenej 3 m2 plochy herne. Na jedno
leadlo na spanie musí by najmenej 1,7 m2. Priestor na
odkladanie leadiel a lôkovín musí umoòova ich
riadne prevetrávanie. Na jednu stolièku v jedálni musí
by najmenej 1,4 m2 plochy jedálne.
(3) V kole3) s výnimkou peciálnej koly4) a v kolskom klube detí,5) v kolskom stredisku záujmovej èinnosti,6) v centre vo¾ného èasu7) a v prevádzkarni na výchovu a mimokolské vzdelávanie detí a mládee2)
musí by na jedného iaka najmenej 1,65 m2 plochy teoretickej uèebne a najmenej 2 m2 plochy odbornej pracovne, laboratória, poèítaèovej uèebne, jazykovej uèebne a uèebne strojopisu. V peciálnej kole4) musí by na
jedného iaka najmenej 2,3 m2 plochy teoretickej uèebne. V miestnosti, kde sa zabezpeèuje vyuèovanie iakov
v kole v prírode,8) musí by na jedného iaka 1,5 m2 podlahovej plochy.
(4) V základnej kole3) musí by na jedného iaka najmenej 4 m2 plochy uèebne praktického vyuèovania, na
strednej kole3) a v peciálnej kole4) najmenej 2 m2 plochy pracoviska odborného výcviku v odbore zameranom na ruèné obrábanie a najmenej 10 m2 plochy pracoviska odborného výcviku v odbore zameranom na
strojové obrábanie.

5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z. o kolských zariadeniach v znení neskorích predpisov.
24 ods. 1 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2 ods. 1 zákona è. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných kôl (kolský zákon) v znení neskorích predpisov.
28 zákona è. 29/1984 Zb.
6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z.
6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z.
6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z.
8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z.
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(5) V kole3) musí by na jedného iaka najmenej 4 m2
plochy vnútorných priestorov urèených na výuèbu telesnej výchovy, v prípade plone nároèných druhov cvièení najmenej 8 m2 týchto priestorov a v atni pri priestoroch urèených na výuèbu telesnej výchovy najmenej
0,5 m2 plochy atne.

acia batéria musí by umiestnená mimo dosahu detí.
Na stenách umyvárne sú dradlá vo výke 0,7 m a 0,8
m od podlahy. Detské záchodové misy musia by navzájom oddelené ¾ahkými 1,2 m vysokými a 0,6 m hlbokými prieèkami bez dverí. Dispozièné rieenie umyvární a poèet záchodov upravuje osobitný predpis.10)

(6) V kolskom klube detí,5) v kolskom stredisku záujmovej èinnosti,6) v centre vo¾ného èasu7) a v prevádzkarni na výchovu a mimokolské vzdelávanie detí
a mládee2) musí by na jedného iaka najmenej 2 m2
plochy priestoru urèeného na záujmovú a oddychovú
èinnos. V kole v prírode8) musí by na jedného iaka
1,5 m2 alebo 3 m2 na jedno diea predkolského veku
plochy priestoru urèeného na trávenie vo¾ného èasu.

(2) V predkolskom zariadení1) a v ïalích zariadeniach pre deti a mláde, ak sú v nich umiestnené deti
mladie ako tri roky, jedno umývadlo musí by najviac
na 10 dojèiat a jedno umývadlo najviac na tyri bato¾atá. Umývadlá musia by intalované tak, aby ich horná
hrana bola vo výke 0,4 m od podlahy. V umyvárni
musí by vyèlenený priestor na noèníky najviac pre 10
detí.

(7) Ak je súèasou zariadenia pre deti a mláde aj jedáleò,9) na jednu stolièku musí by najmenej 1,4 m2
plochy jedálne.

(3) Podrobnosti o umiestnení zariadení na osobnú
hygienu a o poète záchodov a umývadiel v zariadení pre
deti a mláde ustanovuje osobitný predpis.10)

Vybavenie zariadenia pre deti a mláde
§4
(1) Uèebne zariadenia pre deti a mláde musia by vybavené kolským nábytkom, ktorý zoh¾adòuje rozdielnu telesnú výku iakov. Ve¾kostné typy kolského nábytku a ergonomické zásady práce iakov v sede sú
uvedené v prílohe. Pri pouívaní tabule musí by dodraný zrakový uhol, ktorého vrchol leí na zadnej hrane
pracovnej plochy prvého stola iaka pred tabu¾ou a je
tvorený spojnicami zadnej hrany pracovnej plochy stola so stredom tabule a s jednou z boèných strán tabule,
najviac 30o.
(2) V zariadení pre deti a mláde musia by pre iakov
a deti predkolského veku so zdravotným postihnutím
zabezpeèené podmienky pod¾a druhu ich zdravotného
postihnutia vrátane bezbariérového prostredia. kolský nábytok musí zoh¾adòova ich zdravotný stav
a v uèebni musia by vytvorené relaxaèné kútiky s monosou zaujatia pohodlnej sedacej alebo leiacej polohy
aspoò jednej osoby a musí by vyèlenený priestor na
odkladanie kompenzaèných pomôcok.
(3) Vybavenie a priestorové usporiadanie priestorov
urèených na pobyt iakov v kolskom klube detí,5)
v kolskom stredisku záujmovej èinnosti,6) v centre vo¾ného èasu7) a v prevádzkarni na výchovu a mimokolské vzdelávanie detí a mládee2) musí by v súlade s vykonávanou èinnosou.
§5
(1) V umyváròach predkolského zariadenia1)
a v prevádzkarni pre starostlivos o deti predkolského
veku2) musia by umývadlá intalované tak, aby ich
horná hrana bola vo výke 0,5 m od podlahy, ak nie je
ïalej uvedené inak. Batérie umývadiel musia by
umiestnené vo výke 0,6 m od podlahy. Spoloèná mie9

(4) atne detí v predkolskom zariadení1) a v prevádzkarni pre starostlivos o deti predkolského veku2)
musia by vybavené atòovými skrinkami a lavièkami.
V predkolskom zariadení1) a v prevádzkarni pre starostlivos o deti predkolského veku,2) ak sú v nich
umiestnené dojèatá, musia by atne vybavené aj stolmi na preba¾ovanie a umývadlom.
(5) atne a iné priestory urèené na odkladanie vrchného odevu iakov v zariadení pre deti a mláde musia
by vybavené veiakmi s hákmi umiestnenými pod¾a
vekových skupín iakov vo výke od 120 cm do 150 cm
od podlahy a lavièkami. Odstupy medzi veiakmi musia by najmenej 15 cm.
(6) atne v priestoroch urèených na praktické vyuèovanie musia by vybavené skrinkami na uloenie pracovného odevu a obuvi.
(7) Priestory urèené na výuèbu telesnej výchovy
v kole3) musia by vybavené atòami tak, aby jedna
atòa bola pre prichádzajúcu skupinu iakov a jedna
atòa pre odchádzajúcu skupinu iakov, a umyváròami prístupnými zo atne. V umyváròach musí by jedna
sprchová ruica najviac pre osem iakov a jedno umývadlo najviac pre 10 iakov. atne musia by vybavené
veiakmi a lavièkami, prièom na jedného iaka musí
by 0,4 m dåky lavièky.
§6
Prevádzka zariadenia pre deti a mláde
(1) Zariadenie pre deti a mláde musí by zásobované
pitnou vodou11) z verejného vodovodu alebo z vlastného
vodného zdroja tak, aby zabezpeèovalo
a) na jedno diea predkolského zariadenia1) a prevádzkarne pre starostlivos o deti predkolského
veku2) najmenej 60 l vody na jeden deò,
b) na jedného iaka koly3) najmenej 25 l vody na jeden
deò.

) § 31 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z.
) Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o veobecných
technických poiadavkách na výstavbu a o veobecných technických poiadavkách na stavby uívané osobami s obmedzenou schopnosou pohybu a orientácie.
11
) § 17 ods. 1 zákona è. 355/2007 Z. z.
10
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(2) Zariadenie pre deti a mláde musí by
vykurované12) tak, aby
a) v predkolskom zariadení1) a v prevádzkarni pre starostlivos o deti predkolského veku2) bola zabezpeèená teplota v herni a v spálni najmenej 22 oC
a v umyvárni a záchode najmenej 24 oC,
b) v zariadení pre deti a mláde, okrem zariadení pre
deti a mláde uvedených v písmene a), bola zabezpeèená teplota
1. uèební a ïalích miestností, v ktorých iaci vykonávajú èinnos tyri hodiny a viac, najmenej
20 oC,
2. priestorov urèených na výuèbu telesnej výchovy
najmenej 15 oC,
3. atní zriadených v priestoroch urèených na výuèbu telesnej výchovy najmenej 20 oC,
4. atní a iných priestorov na odkladanie vrchného
odevu iakov najmenej 15 oC,
5. chodieb a záchodov najmenej 15 oC.
(3) Ak nie je moné zabezpeèi vykurovanie pod¾a odseku 2, zariadenie pre deti a mláde sa môe prevádzkova, len ak teplota vzduchu v herni a spálni predkolského zariadenia1) a prevádzkarne pre starostlivos
o deti predkolského veku2) a teplota vzduchu v uèebniach a ïalích miestnostiach zariadenia pre deti
a mláde uvedených v odseku 2 písm. b), v ktorých iaci
vykonávajú èinnos tyri hodiny a viac, neklesne
v troch po sebe nasledujúcich dòoch pod 18 oC alebo ak
teplota vzduchu v týchto priestoroch neklesne v jednom dni pod 16 oC.
(4) Výmena vzduchu v zariadení pre deti a mláde
musí by zabezpeèená tak, aby zabezpeèovala
a) v uèebniach 20 m3/hod.  30 m3/hod. na jedného
iaka,
b) v priestoroch urèených na výuèbu telesnej výchovy
30 m3/hod. na jedného iaka,
c) v atniach a iných priestoroch urèených na odkladanie vrchného odevu 20 m3/hod. na jedno miesto,
d) v umyváròach 30 m3/hod. na jedno umývadlo,
e) v sprchách 150 m3/hod. a 200 m3/hod. na jednu
sprchu,
f) v záchodoch 50 m3/hod. na jednu kabínu a 25 m3/hod.
na jeden pisoár.
§7
Reim dòa
Reim dòa detí v predkolskom zariadení1) a v prevádzkarni pre starostlivos o deti predkolského veku2)
musí prevádzkovate¾ organizova tak, aby zabezpeèil
a) individuálny èas a dåku spánku dieaa vrátane
monosti ranného dospávania,
b) pobyt detí vonku najmenej dve hodiny dopoludnia
a dve hodiny odpoludnia v závislosti od dåky pobytu
detí v predkolskom zariadení1) alebo v prevádzkarni
pre starostlivos o deti predkolského veku,2) a to
v kadom roènom období; pobyt vonku môe by
12

)
)
14
)
15
)
13
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skrátený alebo vynechaný pri mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienkach, ktorými sú
víchrica, prudký dáï, teploty pod 10 oC, alebo pri
nadmernom zneèistení ovzduia,
c) telesné cvièenie detí najmenej dvakrát denne,
d) systematické otuovanie detí na zvyovanie odolnosti ich organizmu.
§8
Reim stravovania a pitný reim
(1) Reim stravovania v zariadení pre deti a mláde
musí by organizovaný tak, aby zodpovedal veku, zdravotnému stavu a fyzickej záai iakov a detí predkolského veku. Podávaná strava musí by zdravotne nekodná a výivovo hodnotná.13)
(2) Reim stravovania iakov a detí predkolského
veku v zariadení pre deti a mláde musí prevádzkovate¾
organizova tak, aby zabezpeèil
a) pre deti v predkolskom zariadení1) a v prevádzkarni
pre starostlivos o deti predkolského veku2) podávanie desiatej, obeda a olovrantu, ak nejde o deti
uvedené v písmene b),
b) pre deti dochádzajúce do predkolského zariadenia1)
a do prevádzkarne pre starostlivos o deti predkolského veku2) len na dopoludòajie hodiny podávanie
desiatej, a ak sú prítomné v predkolskom zariadení1)
a v prevádzkarni pre starostlivos o deti predkolského veku2) aj v èase obeda, podávanie aj obeda,
c) pre iakov ubytovaných v kolskom zariadení celodenné stravovanie,14) prièom raòajky musia obsahova teplý nápoj a obed a veèera musia by teplé,
d) èasový odstup medzi jednotlivými jedlami najviac tri
hodiny,
e) pitný reim iakov a detí poèas celého pobytu v zariadení podávaním pitnej vody alebo výivovo hodnotných nápojov a pitie hygienicky vyhovujúcim spôsobom.
(3) V zariadení pre deti a mláde musí prevádzkovate¾
zabezpeèi, aby
a) sortiment tovaru v bufetoch, automatoch a iných
formách ambulantného predaja zriadeného v rámci
zariadenia pre deti a mláde, ktorý je dostupný iakom a deom, bol výivovo hodnotný13) a neobsahoval najmä alkoholické nápoje, nápoje s obsahom kofeínu a chinínu a tabakové výrobky,
b) do kolského stravovacieho zariadenia9) sa iakom
a deom individuálne nedonáala strava okrem iakov a detí, pri ktorých pod¾a posúdenia lekára veobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast
alebo lekára so pecializáciou v príslunom pecializaènom odbore zdravotný stav iaka alebo dieaa
predkolského veku vyaduje osobitné stravovanie.
(4) Podrobnosti o stravovaní iakov a detí predkolského veku v kole v prírode8) ustanovuje osobitný
predpis.15)

§ 16 ods. 2 zákona è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
§ 24 ods. 5 písm. b) zákona è. 355/2007 Z. z.
§ 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z.
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poiadavkách na zotavovacie podujatia.
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(5) Poskytovanie stravovacích sluieb verejnosti
v jedálni9) musí by èasovo alebo priestorovo oddelené
od stravovania iakov a detí. Rozsah stravovacích sluieb musí by v súlade s priestorovou kapacitou a vybavením jedálne9) a nesmie ohrozova zdravotnú nekodnos podávaných pokrmov a dodriavanie zásad
prevádzkovej a osobnej hygieny.

c)

§9
Èinnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu
(1) Èinnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu v zariadení pre deti a mláde musia by organizované tak, aby
utvárali podmienky na zdravý rast a vývin detí a iakov
s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav, stupeò psychosomatického vývinu a na predchádzanie pokodeniam zdravia, najmä nadmernej psychickej a statickej
záai a vzniku a íreniu prenosných ochorení.
(2) Èinnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu musia
zoh¾adòova fyziologické osobitosti jednotlivých vekových skupín detí a iakov; musia by organizované tak,
aby predchádzali zdravotným rizikám, a to najmä
a) primeranosou záae so zrete¾om na vekové a individuálne vývinové osobitosti jednotlivých vekových
skupín detí a iakov,
b) uplatòovaním foriem výuèby, ktoré podporujú a rozvíjajú telesné zdravie a duevné zdravie, vedú k rozvoju individuálnych schopností detí a iakov, zvyujú efektivitu práce pri repektovaní psychického
vývinu, telesného vývinu a sociálneho vývinu a zdravotného stavu jednotlivca a kompenzujú nepriaznivé úèinky uèebných a reimových záaí.
(3) Vyuèovanie na zmeny16) v základnej kole3) sa
môe zavádza v nevyhnutnom rozsahu, najdlhie vak
na obdobie jedného kolského roku, prièom do zmenného vyuèovania sa nesmú zaraïova iaci prvého roèníka.
(4) Rozsadenie iakov v uèebniach koly3) v rámci vyuèovania musí zoh¾adòova ich telesnú výku a zdravotný stav. Pri inom ako obvyklom usporiadaní pracovných miest iakov musí by zabezpeèené striedanie
iakov na pracovných miestach z dôvodu zabránenia
jednostrannému zaaeniu svalových skupín ich tela.
§ 10
Náleitosti prevádzkového poriadku
(1) Prevádzkový poriadok zariadenia pre deti a mláde musí obsahova
a) identifikaèné údaje prevádzkovate¾a zariadenia pre
deti a mláde,
b) druh zariadenia pre deti a mláde a najvyí poèet

d)
e)
f)
g)
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detí a iakov zodpovedajúci ve¾kosti vnútorných
priestorov zariadenia pre deti a mláde,
organizáciu prevádzky zariadenia pre deti a mláde
s uvedením spôsobu
1. organizácie reimu dòa detí a iakov, èinností vedúcich k výchove a vzdelávaniu vrátane postupu,
ak sa u iaka alebo dieaa predkolského veku
poèas pobytu v zariadení pre deti a mláde prejavia príznaky akútneho ochorenia alebo prenosného parazitárneho ochorenia, podmienok pohybovej aktivity a reimu stravovania vrátane
sortimentu predávaného v rámci doplnkového
stravovania prostredníctvom bufetov, automatov
a iných foriem ambulantného predaja,
2. zabezpeèenia dostatoèného mnostva pitnej
vody,
3. zabezpeèenia èistoty a údrby jednotlivých priestorov zariadenia pre deti a mláde, frekvencie
beného a celkového upratovania, spôsobu
a frekvencie dezinfekcie záchodov, spàch, umyvární a atní,
4. starostlivosti o vonkajie priestory, najmä o kvalitu piesku a udrovanie piesku,
5. zabezpeèenia opatrení zabraòujúcich zneèisovaniu pieskoviska,
6. starostlivosti o stav preliezaèiek, hojdaèiek a ïalích zariadení detských ihrísk z h¾adiska bezpeènosti detí,
7. skladovania poste¾nej bielizne a manipulácie
s òou vrátane frekvencie jej výmeny,
8. skladovania detských plienok a manipulácie
s nimi, ak ide o kolské zariadenie17) alebo prevádzkareò urèenú pre deti do troch rokov veku,2)
9. znekodòovania tuhého odpadu, frekvencie vyprázdòovania odpadových nádob, ich èistenia
a dezinfekcie,
pokyny pre zamestnancov vrátane povinnosti zabezpeèenia trvalého dozoru nad demi a iakmi,
pokyny pre návtevníkov,
plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí
a havárií,
telefónne èísla tiesòových volaní, ak ide o mimoriadnu situáciu.

(2) Prevádzkový poriadok zariadenia pre deti a mláde musí by prístupný na vhodnom a vidite¾nom mieste.
§ 11
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra
2007.

v z. Daniel Klaèko v. r.

16
17

) § 14 ods. 5 písm. a) zákona è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 1 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z.
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Príloha
k vyhláke è. 527/2007 Z. z.

Tabu¾ka ve¾kostí kolského nábytku
Výka sedadla stolièky
(mm)
260
300
340
380
420
460

Výka dosky stola
(mm)
460
520
580
640
700
760

Výky detí
(cm)
100,0  112,5
112,5  127,5
127,5  142,5
142,5  157,5
157,5  172,5
172,5 a viac

Poiadavky na nábytok pre prácu iakov v sede:
1. výka sedadla sa má rovna dåke predkolenia zväèenej o výku nízkeho opätku (1 cm  2 cm), t. j. chodidlá sa pri
zadnom sedení bez námahy a celou plochou dotýkajú podlahy,
2. håbka sedacej plochy má podopiera najmenej 2/3 dåky stehna a pri zadnom sedení sa nesmie predný okraj sedadla dosta a do podkolennej jamky,
3. írka sedacej plochy musí zodpoveda írke sedu (panvy) zväèenej o 5 cm a 6 cm pre odev a postupnú deformáciu
mäkkých tkanív sedením,
4. vzh¾adom na potrebnú stabilitu uívate¾a je potrebný sklon sedacej plochy smerom k operadlu o 2 o a 3 o,
5. horná hrana operadla má podopiera chrbát vo vzdialenosti 4 cm a 5 cm pod dolnými uhlami lopatiek, dolná hrana operadla má by 16 cm a 17 cm nad sedadlom,
6. tvarovanie sedacej aj opornej plochy má kopírova povrch tela,
7. pracovná plocha stola sa má nachádza vo výke lakov vo¾ne spustených ramien sediaceho iaka,
8. materiál sedadla a operadla nesmie by pocitovo nepríjemný, studený a musí sa da ¾ahko èisti,
9. stolièka (celý komplet kolského sedacieho nábytku) musí ma potrebnú stabilitu,
10. najmenej namáhavé je sedenie v miernom predklone, vzpriamená poloha vyaduje zvýenú námahu,
11. odporúèa sa funkèné striedanie polôh.
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