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Usmernenie k prijímaniu detí prichádzajúcich z Ukrajiny do zariadení  
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v spolupráci s hlavnou 
odborníčkou pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Ministerstva 
zdravotníctva SR MUDr. Elenou Prokopovou, vypracovalo toto usmernenie 
týkajúce sa prijímania detí prichádzajúcich z Ukrajiny do zariadení starostlivosti 
o deti do troch rokov veku dieťaťa v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie 
v súvislosti  s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným 
ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „dieťa“).  
Z dôvodu minimalizovania rizika zanesenia ochorení do detských kolektívov je 
žiadúce, aby všetky deti novo prichádzajúce do tohto zariadenia sociálnych 
služieb boli riadne vyšetrené všeobecným lekárom pre deti a dorast, ktorý posúdi 
ich zdravotnú spôsobilosť na pobyt v kolektíve detí v tomto zariadení.  
Na základe podnetov z praxe týkajúcich sa problémov pri získavaní potvrdení 
o zdravotnej spôsobilosti na pobyt v kolektívnom zariadení pre deti od 
všeobecného lekára pre deti a dorast  uvádzame nasledovné informácie:    

DO ZARIADENIA STAROSTLIVOSTI O DETI MÔŽU BYŤ PRIJATÉ DET I RODIČA: 

 Žiadajúceho o udelenie azylu/poskytnutie dočasného útočiska 
/poskytnutie doplnkovej ochrany sebe a tomuto dieťaťu 

 Ktorý je spolu s týmto dieťaťom osobou s poskytnutým dočasným 
útočiskom  

 Ktorý je spolu s týmto dieťaťom osobou s poskytnutou doplnkovou 
ochranou na území SR 

 Ktorému bol spolu s týmto dieťaťom udelený azyl, 
 

a to za predpokladu, že sa rodičovi (alebo fyzickej osobe, ktorá má toto dieťa 
zverené do osobnej starostlivosti) poskytuje sociálna služba najmä na 
podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života v prípade, že rodič 
pracuje, študuje, alebo  sa pripravuje na trh práce. Rodič dieťaťa do troch 
rokov veku, ktorý sa zamestná na území SR, bude môcť požiadať na 
príslušnom úrade, práce, sociálnych vecí a rodiny o príspevok na starostlivosť 
o dieťa, ktorý slúži na úhradu výdavkov vynaložených na zabezpečenie 
starostlivosti o dieťa. Príspevok na starostlivosť o dieťa sa poskytuje 
v maximálnej výške 280 €.   

PRED PRIJATÍM DO ZAR IADENIA STARSOTLIVOSTI O DETI DO TROCH ROKOV VEKU 

DIEŤAŤA ABSOLVUJE DIEŤA VYŠETRENIE O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA POBYT 
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V KOLEKTÍVNOM ZARIADENÍ PRE DETI U VŠEOBECNÉHO LEKÁRA PRE DETI A DORAST, 

KTORÝ DIEŤAŤU VYSTAVÍ POTREBNÉ POTVRDENIE:  

 Vyšetrenie dieťaťa na tento účel vykoná všeobecný lekár pre deti a dorast 

podľa dohody so žiadateľom (rodič /fyzická osoba, ktorej bolo zverené 

dieťa do osobnej starostlivosti). 

 Povinnosť vykonať vyšetrenie dieťaťa na tento účel má všeobecný lekár 

pre deti a dorast, v ktorého zdravotnom odvode má žiadateľ adresu 

pobytu určenú v potvrdení o legálnom pobyte na území SR (viď. vyššie 

uvedené vymedzenie rodičov detí na účely prijatia do zariadenia).  

  Vykonať vyšetrenie dieťaťa na tento účel môže  aj  všeobecný lekár pre 

deti a dorast, v ktorého zdravotnom obvode je zariadenie, ktoré bude 

dieťa navštevovať. 

 Termín vyšetrenia určuje všeobecný lekár pre deti a dorast. 

PRIEBEH VYŠETRENIA :  

 Žiadateľ (rodič /fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej 
starostlivosti) predloží  všeobecnému lekárovi pre deti a dorast pri 
vyšetrení dieťaťa tlačivo, ktoré mu poskytlo zariadenie starostlivosti o deti 
do troch rokov veku dieťa a ktorým lekár potvrdí zdravotnú spôsobilosť 
dieťaťa na pobyt v kolektívnom zariadení pre deti.  

 Žiadateľ vyplní vstupný dotazník, ktorý mu poskytne všeobecný lekár pre 
deti a dorast. 

 Dieťa absolvuje pediatrické fyzikálne vyšetrenie. 
 Vyhodnotí sa očkovací status dieťaťa. 
 V prípade potreby dieťa absolvuje doplnkové pomocné vyšetrenie (odber 

krvi, rtg. pľúc a pod.). 
 V prípade potreby bude dieťa preočkované v súlade s očkovacím 

kalendárom platným v SR (v súlade s vyhláškou MZ SR č. 442/2019 Z. z. a č. 
585/2008 Z. z.- príloha č. 2). 

 Po absolvovaní vyšetrenia všeobecný lekár pre deti a dorast potvrdí 
zdravotnú spôsobilosť dieťaťa na pobyt v kolektívnom zariadení pre deti.   

 Všeobecný lekár pre deti a dorast uchováva pre prípad potreby vyplnený 
vstupný dotazník, záznam z vyšetrenia a záver vyšetrenia s vyjadrením sa 
k zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektívnom zariadení pre 
deti.  

 


