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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
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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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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.

