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Bratislava, 16. marca 2022 

                                                                                                Číslo: Z021202-2022 

 

 

Metodické usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  

k vstupnej lekárskej prehliadke detí z Ukrajiny v súvislosti s nástupom do školského 

zariadenia 

(ďalej len „usmernenie“) 

                                                                                               

Článok 1 

Účel usmernenia  

 

(1) Účelom tohto usmernenia je poskytnutie informácií poskytovateľom ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti vo veci vstupnej lekárskej prehliadky detí z Ukrajiny 

v súvislosti s nástupom do školského zariadenia  

(2) Usmernenie je vypracované v súvislosti s rozhodnutím o vyhlásení mimoriadnej 

situácie na území Slovenskej republiky Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 142 

z 26. februára 2022. 

(3) Usmernenie uvádza odporúčaný postup a rozsah lekárskej prehliadky pre dieťa 

z Ukrajiny v súvislosti s nástupom do školského zariadenia na území Slovenskej 

republiky.  

 

Článok 2 

Vstupná lekárska prehliadka 

 

(1) Usmernenie je určené pre dieťa z Ukrajiny, ktoré ma byť prijaté do školského 

zariadenia a je 

a) žiadateľ o azyl,  

b) žiadateľ o dočasné útočisko, 

c) žiadateľ o doplnkovú ochranu, 

d) osoba s dočasným útočiskom v Slovenskej republike, 

e) osoba s doplnkovou ochranou, 

f) azylant. 

(2) Vstupnú lekársku prehliadku dieťaťa z Ukrajiny v súvislosti s nástupom do školského 

zariadenia vykoná všeobecný lekár pre deti a dorast na základe dohovoru so žiadateľom 

o vykonanie takejto prehliadky. 

(3) Vykonať takéto vyšetrenie má všeobecný lekár pre deti a dorast 

a) v ktorého zdravotnom obvode má žiadateľ adresu pobytu určenú v potvrdení 

o dočasnom útočisku, 
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b) v ktorého zdravotnom obvode je škola, ktorú bude dieťa navštevovať.  

(4) Po absolvovaní vstupnej lekárskej prehliadky všeobecný lekár pre deti a dorast vystaví 

„Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti navštevovať kolektívne zariadenie“ na tlačive 

školy, v ktorom uvedie nasledovný text „Dieťa je zdravotne spôsobilé navštevovať 

kolektívne zariadenie. Očkovací status dieťaťa overený.”. 

(5) Všeobecný lekár pre deti a dorast uchováva pre prípad potreby vyplnený vstupný 

dotazník, záznam z vyšetrenia (prípadne výsledky pomocných vyšetrení) a záver 

vyšetrenia s vyjadrením sa k zdravotnej spôsobilosti. 

 

Článok 3 

Rozsah a vykazovanie vstupnej lekárskej prehliadky 

 

(1) Komplexné vyšetrenie dieťaťa pred vstupom do školského zariadenia zahŕňa  

a) kompletnú anamnézu,  

b) vyšetrenie všetkých orgánových systémov,  

c) zhodnotenie očkovania,  

d) doplnenie očkovania podľa potreby,  

e) zhodnotenie psychomotorického vývinu,  

f) vystavenie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti pre vstup do školského 

zariadenia. 

(2) Výkon s kódom 60u a s dg. Z00.1 vykazuje lekár v odbornosti 007 a 008.  

(3) Počet bodov a cena bodu pri výkone 60u je totožná s výkonom 60. 

(4) Frekvencia vykazovania bude akceptovaná 1x na dieťa.  

(5) Je možná kombinácia s kódom výkonu 252b - v prípade podania očkovacej látky v ten 

istý deň. 

(6) Spôsob vykazovania a fakturácie je identický ako v prípade akútneho vyšetrenia - 

neodkladnej zdravotnej starostlivosti. 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenie 

 

(1) Usmernenie nadobúda účinnosť od 17. marca 2022 

   

V Bratislave dňa 16. 3. 2022 

 

 

 ............................................................................ 

MUDr. Pavol Macho, PhD., MHA,  MPH, v. r. 

generálny riaditeľ sekcie zdravia 
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 Súhlasné stanovisko priameho nadriadeného zamestnanca generálneho riaditeľa gestorského 

útvaru, ktorý predmetný interný riadiaci akt schválil v zmysle materiálu s názvom „Smernica 

upravujúca tvorbu, vydávanie, publikovanie a evidenciu interných riadiacich aktov Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky“ s číslom S11256-2018-ONAPP-1, zo dňa 21. septembra 

2018. 

  

V Bratislave dňa 16. 3. 2022 

 

  .......................................... 

Lenka Dunajová Družkovská, v. r. 

štátna tajomníčka 

  

 

 V Bratislave dňa 16. 3. 2022 

 

  .............................................. 

Vladimír Lengvarský, v. r. 

minister 


