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I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Smernica prímestského denného tábora upravuje činnosť zamestnancov Centra
voľného času, (ďalej CVČ), ostatných pracovníkov a detských účastníkov počas prípravy,
priebehu
a vyhodnotenia PDT.
Čl. 1
Prímestský denný tábor
(1) Prímestský denný tábor (ďalej PDT) je jednou z činností Centra voľného času, ktoré sú
vymedzené
vyhláškou č. 306/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o školskom klube detí, školskom
stredisku
záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej
praxe.
(2) PDT je zotavovacím podujatím v súlade so Zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o
ochrane a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 596/2003 o
štátnej
správe
v školstve a školskej samospráve, vyhláškou MZ SR č. 356/2007, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti
o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a
vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov
výchovnej
a
vzdelávacej
činnosti
a Vyhláškou č. 527/2007 MZ SR o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre
deti a mládež.
(4) Cieľom PDT je zabezpečiť pre účastníkov aktívny oddych a cieľavedomé využitie
voľného času detí.
Cieľom prímestského denného tábora je:
• zabezpečiť aktívny oddych a cieľavedomé využitie voľného času,
• získať potrebné vedomostí, zručností a návyky,
• rozvíjať svoje telesné schopnosti a pohybové zručnosti.
• rozvíjať manuálne zručností, užívať hry a cvičenia ako prostriedok pri výchove v
prírode, poznávať vlastné schopnosti a spoznávať seba samého,
• rozvíjať koordináciu tela, fantáziu a aktívnu tvorivosť,
• vzbudzovať záujem o turistiku, viesť k tolerancii iných ľudí,
• posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám,
• utvárať pozitívny vzťah k prírode, k životnému prostrediu a rozvíjať svoju
osobnosť.
Hlavnou požiadavkou PDT musí byť plne uspokojená túžba detí po dobrodružstve,
vzrušení a objavovaní nepoznaného.
Čl. 2
Organizátor prímestského denného tábora
(1) Organizátorom PDT je: Centrum voľného času, Pod hájom 1356 Dubnica nad Váhom v
zastúpení riaditeľkou Mgr. Alenou Porubčanovou..

II. ÚČASTNÍCI DTR
Čl. 3
Pracovníci
(1) Pri PDT môžu byť činní len pracovníci, ktorí sú na to zdravotne a odborne spôsobilí
v zmysle § 25 ods. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
(2) Interní zamestnanci CVČ vykonávajú túto činnosť v súlade s pracovnou náplňou.
Čl. 4
Deti a mládež
(1) Deti a mládež (ďalej detskí účastníci) sa môžu zúčastniť iba na takej PDT, ktorá
zodpovedá ich veku, zdravotnému stavu a charakteru PDT.
Detskí účastníci sú do PDT zaraďovaní na základe ich záujmu, vyplnenej prihlášky súhlasu
so spracovaním údajov (a úhrade stanoveného poplatku za PDT .
Detským účastníkom PDT môže byť dieťa, ktorého zákonný zástupca predloží v deň
nástupu dieťaťa na PDT vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia (viď príloha č.1) z ktorého
dieťa prichádza
(2) PDT je určená pre deti, ktoré ukončili prvý ročník základnej školy, spravidla od
siedmych rokov. Deti mladšie ako sedem rokov veku možno prijať len vo výnimočných
prípadoch so súhlasom vedúceho PDT ak ich zdravotný stav zodpovedá zameraniu a
charakteru podujatia.

III. VYRADENIE Z PDT
Čl. 5
Účastníci PDT
(1) Z priebehu PDT môže byť vyradený ten detský účastník, ktorému zhoršený zdravotný
stav znemožnil jeho ďalšiu účasť.
(2) Z priebehu PDT môže byť vyradený ten detský účastník, ktorému napriek konzultáciám
s rodičmi spôsobuje adaptácia na podmienky PDT neprekonateľné prekážky pre ďalší
pobyt.
(3) Z priebehu PDT je vyradený ten detský účastník, ktorý:
• opakovane porušuje zásady poriadku PDT, alebo poriadku Centra voľného času
• spôsobil vedome ujmu na zdraví inému účastníkovi tábora,
• odcudzil predmety z vybavenia a objektu PDT alebo mimo objektu PDT.
(4) Pri vyradení podľa čl. 5 bod 1 HPV zabezpečí doprovod detského účastníka k rodine
na náklady
DTR.
Pri vyradení podľa čl. 5 bod 2 a 3 doprovod detského účastníka zabezpečuje rodič na
vlastné náklady.
(5) Z priebehu PDT môže byť vyradený detský účastník na základe žiadosti jeho
zákonných zástupcov z vážnych rodinných dôvodov, alebo ak títo avizovali jeho skorší
odchod z PDT už pred jej začiatkom.

(6) O podmienkach vyradenia detského účastníka prevádzkovateľ oboznámi účastníka
alebo jeho zákonného zástupcu.
(7) Rozhodnutie o vyradení účastníka z PDT prijíma hlavný pedagogický vedúci písomne.

Čl. 6
Pracovníci
(1) Z priebehu PDT je vyradený ten pracovník, ktorému zhoršený zdravotný stav
znemožnil ďalšie plnenie povinností.
(2) Z priebehu PDT môže byť vyradený pracovník na základe vlastnej žiadosti z vážnych
rodinných dôvodov.

IV. POVINNOSTI ORGANIZÁTORA PDT
Čl. 7
Všeobecné povinnosti
(1) Organizátor pri organizovaní PDT v zmysle §25 ods. b) zákona č. 355/2007 Z. z.
prihliada na vek a zdravotný stav detí a charakter PDT.
• interný zamestnanec CVČ, má skúsenosti s najmenej dvoma PDT.
• inštruktori/dobrovoľníci musia mať viac ako 15 rokov a pracujú vždy v tíme s
osobou staršou ako 18 rokov. Na rozdiel od vedúcich nie sú zodpovední za
bezpečnosť a zdravie
účastníkov !
Čl. 8
stravovanie
(1) V prímestských táboroch vedúci tábora zabezpečí jedno kompletné hlavné jedlo v
stravovacom zariadení.
Nápoje musia byť zabezpečené po celý deň.
(3) Ak účastník PDT vyžaduje iný jedálny lístok na základe zdravotného stavu
(alergie, ...) a rodič o tom informoval VT, je povinnosťou VT zabezpečiť účastníkovi
vhodný jedálny lístok.
(5) Na výletoch sa môžu zúčastniť len deti, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam
a programu akcie.
Deti, ktoré sa zúčastňujú na výletoch, musia byť poučené vopred o celom programe a
organizačných opatreniach výletu, o primeranom výstroji a o tom, ako sa majú správať v
mieste výletu.

V. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE PDT
Čl. 11
Hospodársko-ekonomické zabezpečenie PDT
(1) Za hospodársko – ekonomické zabezpečenie PDT je zodpovedná ekonómka CVČ.
(2) HPV je poverený prípravou podkladov k rozpočtu a je zodpovedný za:

•
•

spravovanie finančných prostriedkov PDT,
hospodárenie a narábanie s prostriedkami v zmysle všeobecne platných smerníc a
interných smerníc o hospodárení.
(3) Cena poukazu je tvorená z najnutnejších výdajov na prevádzkové a mzdové náklady:
a) poistenie, doprava, pitný režim, obed a olovrant
b) zdravotnícky materiál
c) spotrebný materiál, pomôcky na zabezpečenie plnenia plánu PDT
d) odmeny a ceny
e) vstupné na kultúrnych, športových aktivitách
f) náklady na propagáciu a telekomunikačné poplatky.
(4) PDT po hospodársko-ekonomickej stránke je
zabezpečený:
a/ z finančných prostriedkov za tábory,
(5) Úhrady PDT sa prevádzajú bankovým prevodom, alebo do pokladne CVČ
(6) Pohľadávky na vrátenie finančných prostriedkov zo strany rodičov vznikajú ak je
podaná žiadosť najneskôr 5 dní po skončení PDT, a to:
a/ pri nenastúpení detského účastníka do PDT,
b/ pri vyradení z PDT.
Rodič má nárok na vrátenie finančných prostriedkov:
Ak sa vaše dieťa nezúčastní PDT budeme Vám účtovať nasledovné poplatky:
a) 2 týždne pred nástupom do PDT 50% z ceny
b) 1 týždeň pred nástupom 70% z ceny PDT
V prípade, že si nájdete náhradu, bude Vám vrátený celý poplatok 100%
Ak donesiete potvrdenie od lekára bude Vám vrátený celý poplatok.
Čl. 13
Personálne zabezpečenie
(1) Pri výbere vedúcich do PDT organizátor vychádza z typu tábora, jeho veľkosti,
náročnosti, vekového zloženia detí, formálnych požiadaviek na príslušného vedúceho a
dosahovaných výsledkov počas predošlých PDT, prípadne iných
(2) Maximálny počet detí v PDT je 25 detí a 2 vedúci.

PO UKONČENÍ TÁBORA
povinnosti Pedagogického vedúceho PDT
• po ukončení tábora, najneskôr však do 3 dní od ukončenia PDT, písomne
spracuje celkové vyhodnotenie tábora,
• do 3 dní po ukončení tábora predloží finančné vyúčtovanie tábora doplnené o
náležité doklady
• k vyhodnoteniu priloží kompletné táborové dokumenty.
•

Čl. 15
Pedagogický vedúci PDT
(1) Pedagogický vedúci PDT má byť predovšetkým autoritou, ktorá dokáže účinne
ovplyvňovať jednotlivcov i skupiny detí a mládeže. Niekoľko pravidiel správania
táborového vedúceho voči dieťaťu:
• umožní dieťaťu sebapoznávanie,
• ochraňuje deti pred situáciami ohrozujúcimi bezpečnosť v tábore,
• nesmie dieťa ponižovať ani zahanbovať,
• nesmie dieťa telesne trestať,
• nesmie uprednostňovať deti s cieľom získať osobný prospech,
• nesmie brániť deťom vyjadrovať svoje názory,
• nesmie brániť dieťaťu pri výbere záujmov.
(2) Pravidlá správania sa vychovávateľa vo vzťahu k svojmu povolaniu:
• projektuje si celoživotné vzdelávanie a uplatňuje nové prístupy vo výchove,
• prispieva k tvorbe kvalitných medziľudských vzťahov,
• vždy podáva pravdivé informácie tak, aby mohla byť objektívne posúdená jeho
kompetencia,
• nesmie zneužívať svoju profesiu uplatňovaním klientelizmu,
• nesmie vedome šíriť nepravdivé informácie o svojich spolupracovníkoch, prijímať
dary a úplatky za účelom zmeny svojho konania.
Čl. 24
BOZP
(1) Každý účastník PDT je pred otvorením PDT poučený o zásadách BOZP, školiteľ
vykoná záznam o školení
(2) V prípade úrazu, PV prípad zdokumentuje spísaním záznamu o úraze a odovzdá
riaditeľke CVČ
najneskôr v prvý pracovný deň po ukončení tábora.
(3) Úraz účastníka PDT je školským úrazom.
(4) Úraz pracovníka PDT je pracovným úrazom.
Čl. 26
Záverečné ustanovenia
(1) Smernica prímestského denného tábora prejednaná na pracovnej porade dňa :
31.05.2021

Príloha .č.1
Vyhlásenie

UPOZORNENIE: Vyhlásenie odovzdajte v deň nástupu do tábora s aktuálnym
dátumom!

„Vyhlasujem, že dieťa .......................................................................................
bytom v .........................................................................................................
neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani
lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil
karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi
známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti,
prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie
(napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s
vyrážkami). Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia,
najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.“

V Dubnici nad Váhom dňa .........................................

vlastnoručný podpis zákonného zástupcu č.1
vlastnoručný podpis zákonného zástupcu č.2

Centrum voľného času a Srdiečko o.z. pri CVČ, Pod hájom 1356, 01841 Dubnica nad Váhom
PRIHLÁŠKA DO PRÍMESTSKÉHO LETNÉHO TÁBORA
Termín : ...........................
Meno a priezvisko:
................................................................................................
Dátum narodenia:
................................................................................................
Adresa:
.................................................................................................
Zákonný zástupca:
...............................................tel. číslo.....................................
Email:
..................................................................................................
Dieťa bude chodiť z prímestského tábora domov: a) samé
b) v sprievode..................................
Prehlásenie rodiča
Súhlasím, aby sa moje dieťa
zúčastnilo prímestského letného tábora v termíne ............................. Som si
vedomý záväznosti tejto prihlášky, ako aj uhradenia nákladov spojených s činnosťou v prímestskom letnom
tábore vo výške ........€

PLATBU za letný prímestský tábor zatiaľ neuhrádzajte!!!
Termín na úhradu Vám bude oznámený až po ukončení karanténnych opatrení.
Taktiež sa zaväzujem uhradiť prípadné škody, ktoré by moje dieťa spôsobilo na verejnom majetku či
už úmyselne, alebo z nedbanlivosti.
Informácie o storno poplatku:
Ak sa vaše dieťa pre chorobu, alebo z iných vážnych dôvodov nemôže zúčastniť prímestského tábora
a prihlášku zrušíte, budeme Vám účtovať nasledovné poplatky:
2 týždne pred nástupom do prímestského tábora 50% z ceny,
1 týždeň pred nástupom 70% z ceny a v deň nástupu 100% ceny.
V prípade, že si nájdete náhradu, bude Vám vrátená celá suma 100%.
Upozornenie: Za stratu hodnotných vecí nezodpovedáme. Odporúčame rodičom, aby ich deťom do
prímestského tábora nedávali.

Súhlas dotknutej osoby
/v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov/

Dolu podpísaný/á ................................................................trvalým bydliskom...........................
............................................................zákonný zástupca dieťaťa................................................,
trvalým pobytom.................................................................
Dávam Centre voľného času, Pod hájom 1356, Dubnica nad Váhom súhlas na spracovanie jeho
osobných údajov za účelom:
Zverejňovania informačných materiálov zo školských podujatí na webovom sídle centra voľného času,
v rozsahu meno, priezvisko, individuálne a spoločné fotografie z týchto podujatí.
Súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely vymenované vyššie udeľujem na obdobie
školského roka 2019/2020.
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti
prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.
V Dubnici nad Váhom, dňa ....................................

.........................................................
podpis zákonného zástupcu žiaka

Príloha č.3

Štatút PDT 2021
Čl. 11
PRÍMESTSKÝ DENNÝ TÁBOR
Rodič má nárok na vrátenie finančných prostriedkov:
a.) vrátenie úhrady za PDT v plnej výške:
- spravidla ak podá žiadosť (príloha č.3) a zároveň oznámi najneskôr 3 pracovné dni pred
začatím PDT, že sa dieťa tejto PDT nezúčastní.
- ak oznámi najneskôr 1 pracovný deň pred začatím PDT a je zabezpečený náhradník a
zákonný zástupca podá žiadosť (príloha č. 3)
b.) spravidla vrátenie alikvotnej čiastky z celkovej sumy:
- v prípade neprítomnosti dieťaťa v trvaní 3 a viac dní zo zdravotných, alebo iných
dôvodov rodič donesie žiadosť (príloha č. 3) na vrátenie finančných prostriedkov
Upozornenie: žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov je potrebné podať
maximálne do 5 pracovných dní od ukončenia PDT. Po tomto termíne možnosť
vrátenia peňazí zaniká.
(7) Finančné prostriedky za PDT sa nevracajú v prípade vyradenia účastníka podľa čl. 5
bod 2.a 3.
Centrum voľného času Pod hájom 1356, 01841 Dubnica nad Váhom
ŽIADOSŤ O VRÁTENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZA PDT
Dolu podpísaný zákonný zástupca
................................................................................................................................
môjho dieťaťa ............................................................................................................ nar.
...............................................
bydlisko: ............................................................................................. žiadam o vrátenie finančných
prostriedkov za
prímestský detský tábor v dňoch
......................................................................................................................................
Vrátenie finančných prostriedkov :
na číslo účtu v tvare IBAN:
.........................................................................................................................
Dôvodom nenastúpenia dieťaťa je
....................................................................................................................................

(ak je dôvodom choroba, prikladám lekárske potvrdenie)
Suma na vrátenie: ......................................... (doplní ekon. oddelenie)
V Dubnici nad Váhom dňa: ...................................
....................................

Podpis zák. zástupcu a tel. kontakt

Dodatok k Smernici č. 1/2021 o organizácii prímestského denného tábora
Na základe Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 19. 06. 2020
a Usmernenia hlavného hygienika SR k prevádzke zotavovacích podujatí zo dňa 3. 6.
2020. doplniť
Protiepidemiologické opatrenia:


Rodičia nebudú vstupovať do priestorov CVČ.



Zákonný zástupca zodpovedá za dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri
príchode dieťaťa do PDT a odchode dieťaťa z PDT (nosenie rúšok )výsledky PCR
alebo LAMP testu nie staršieho ako 72 hodín.



Zákonný zástupca odovzdá v pondelok ráno pedagógovi Vyhlásenie o tom, že dieťa
neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.



Dezinfekcia priestorov a dotykových plôch.



Inštalácia dávkovačov na dezinfekciu rúk.



Budeme dôrazne dbať na umývanie rúk, osobnú hygienu počas celého dňa.



Program upravujeme tak, aby deti trávili čo najviac stráveného času na čerstvom
vzduchu.



Povinnosť nosenia rúšok upravíme podľa platných epidemiologických a hygienických
opatrení.



Všetci naši pedagógovia musia mať potvrdenie o bezinfekčnosti.



Pedagógovia budú zvlášť inštruovaní o dodržiavaní opatrení, monitorovaní
zdravotného stavu detí a o postupe v prípade podozrenia na infekciu.

Pri podozrení na ochorenie
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom
COVID-19:
 zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a
čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest
nesmie vstúpiť do priestorov Centra voľného času.
Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné:
1. umiestniť ho do samostatnej miestnosti
2. kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú
3. o podozrení na nákazu COVID –19 CVČ informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v
prípade iných infekčných ochorení.
Ak sa u zamestnanca CVČ objavia príznaky nákazy COVID –19 v priebehu jeho pracovného
dňa:

1. bezodkladne o tom informuje riaditeľku CVČ
2. opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
V prípade potvrdenia ochorenia
Centrum voľného času postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

V Dubnici nad Váhom 31.05.2021

Mgr. Alena Porubčanová
riaditeľka CVČ

