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1 Úvodné ustanovenia 
 

1.1      Cieľ vydania 

 

(1) Cieľom MP je stanoviť plán uvoľňovania opatrení v CSS – SLOVEN Slavnica 

v súvislosti s ochorením COVID-19. 

(2) Realizácia plánu je priamo závislá od vývoja epidemiologickej situácie, od 

jednotlivých rozhodnutí krízového štábu, hlavného hygienika SR, od aktualizovaného 

COVID automatu a od priebehu realizácie predchádzajúcej fázy.  

(3) Plán uvoľňovania opatrení v CSS – SLOVEN Slavnica v súvislosti s ochorením COVID-

19 vychádza z dokumentov, ktoré vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

s aktualizáciou k 16.08.2021: 

➢ Zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta/klienta v sociálnych 

službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu 

➢ Semafor pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vydaný v súlade 

s COVID AUTOMATom 

(4) Uvoľňovanie opatrení resp. obmedzenie opatrení, prípadne zákaz bude prehodnocované 

poskytovateľom sociálnej služby, jeho krízovým štábom. 

(5) O uvoľňovaní alebo obmedzení opatrení, prípadne o zákazoch rozhoduje štatutár 

CSS – SLOVEN Slavnica, v jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa a to na základe 

aktuálnej epidemiologickej situácie v Slovenskej republiky a v regióne, COVID 

automatu, možností a schopností PSS a príbuzných dodržiavať hygienicko – 

epidemiologické opatrenia a  priestorových, materiálno – technických a personálnych 

možností CSS – SLOVEN Slavnica ako poskytovateľa sociálnej služby.    

(6) O uvoľňovaní alebo obmedzené opatrení, prípadne o zákazoch informuje CSS – 

SLOVEN Slavnica na: 

1. vývesných tabuliach  v CSS – SLOVEN Slavnica – vrátnica, odd. č.1, odd.č.2, odd.č.3, 

odd.č.4 a odd.č.5   

2. webová stránka – www.csssloven.sk 
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1.2. Vysvetlivky pre potreby Covid Automatu 

 

• a – opatrenie ÚVZ SR k prekrytiu horných dýchacích ciest, resp. jej najaktuálnejšie 

znenie www.uvzsr.sk. B. V prípade, že PSS vzhľadom na objektívne príčiny nemôže 

používať rúško alebo respirátor, je možné túto ochranu dosiahnuť použitím 

ochranného štítu u PSS. 

• b – výnimky pre prekrytie horných dýchacích ciest: výnimka pri podaní umeleckého 

výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka 

a ďalšie uvedené vo vyhláške ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození 

verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest z 16.06.2021, resp. 

jej najaktuálnejšie znenie www.uvzsr.sk. V prípade, že PSS vzhľadom na objektívne 

príčiny nemôže používať rúško alebo respirátor, je možné túto ochranu dosiahnuť 

použitím ochranného štítu u PSS. 

• c – ak zamestnanec externej služby nie je kompletne zaočkovanou osobou, musí byť 

bezprostredne pred výkonom otestovaný. 

• OTP – pre potreby Covid Automatu sa myslia výlučne osoby, ktoré sú plne očkované, 

testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 

prekonali za ostatných 180 dní. 

• Kompletne zaočkovaná osoba – pre potreby Covid Automatu sa myslia osoby, ktoré 

sú (1) 14 dní po druhej očkovacej dávke dvoj – dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po 

jednodávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala 

ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. 

• Základ – pre potreby Covid Automatu sa myslia všetky osoby bez ohľadu na ich 

prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok. 

• Obmedzený režim – pre potreby Semaforu sa rozumie napr. maximálny denný limit 

počtu návštev v ZSS v závislosti od prevádzkových podmienok poskytovateľa.  

• Poskytovateľ sociálnej služby prostredníctvom poverenej osoby je v záujme 

ochrany zdravia a života PSS a zamestnancov oprávnený od osoby vstupujúcej do 

prevádzky poskytovateľa za účelom vykonania návštevy blízkej osoby požadovať 

preukázanie dokladov o zaočkovanosti, výsledkov testovania alebo záznam 

o prekonanom ochorení.  

• Osoby vstupujúce do prevádzky poskytovateľa za účelom návštevy blízkej osoby sú 

povinné riadiť sa usmerneniami poskytovateľa a dodržiavať potrebné 

protiepidemiologické opatrenia. 

• V prípade, že osoby vstupujúce do prevádzky poskytovateľa za účelom návštevy 

blízkej osoby, sa neriadia usmerneniami poskytovateľa alebo počas návštevy 

nedodržiavajú usmernenia poskytovateľa, je možné zo strany poskytovateľa za účelom 

ochrany zdravia a života PSS a zamestnancov takejto osobe neumožniť vstup do 

prevádzky alebo ukončiť návštevu blízkej osoby.  

 

 

 

http://www.uvzsr.sk/
http://www.uvzsr.sk/
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2 Zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta / klienta v 

sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu 

 

2.1 Všeobecné zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta/klienta 

v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu 

 

2.1.1 Rúško / respirátor FFP2 

 

Monitoring 

PSS: rúško v spoločných priestorochab, v exteriéri bez obmedzenia 

ZAMESTNANEC: rúško v interiériab, v exteriéri bez obmedzenia 

 

Ostražitosť 

PSS: rúško v spoločných priestorochab, v exteriéri bez obmedzenia 

ZAMESTNANEC: rúško v interiériab, v exteriéri bez obmedzenia 

 

1. stupeň ohrozenia 

PSS: respirátor v spoločných priestoroch, rúško v izbe v prítomnosti zamestnanca/externého 

dodávateľa, v exteriéri rúško pri vzdialenosti do 2 mab    

ZAMESTNANEC: respirátor v interiéri, v exteriéri rúško pri vzdialenosti do 2 mab    

 

2. stupeň ohrozenia 

PSS: respirátor v spoločných priestoroch, rúško v izbe v prítomnosti zamestnanca/externého 

dodávateľa, v exteriéri rúško pri vzdialenosti do 2 mab    

ZAMESTNANEC: respirátor v interiéri, v exteriéri rúško pri vzdialenosti do 2 mab    

 
3. stupeň ohrozenia 

PSS: respirátor v spoločných priestoroch, rúško v izbe v prítomnosti zamestnanca/externého 

dodávateľa, v exteriéri rúškoab    

ZAMESTNANEC: respirátor v interiéri, v exteriéri rúškoab    

 
2.1.2 Opatrenia pre zabránenie prenosu SARS-CoV-2 a bezpečnosť pacienta a klienta 

v sociálnych službách (pobytového, ambulantného, terénneho typu) 

 
(1) Postup podľa prevádzkového poriadku so zameraním zvýšeného dozoru u: 

a) ZAMESTNANCOV – monitorovanie príznakov akútneho infekčného ochorenia, 

testovanie podľa stratégie MPSVR SR alebo podľa potreby. Odporúčané očkovanie 

zamestnancov a PSS, resp. kompletne zaočkované osoby bez nutnosti testovania.  
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b) DODÁVATEĽOV EXTERNÝCH SLUŽIEB – monitorovanie príznakov akútneho 

infekčného ochorenia u zamestnanca externej služby, testovanie zamestnanca externej služby 

podľa stratégie MPSVR SR, zamestnanec externej služby, ktorý je kompletne zaočkovaný bez 

nutnosti testovania, 

• kompletne zaočkovaní: povolené, bez obmedzenia 

• OTP: povolené, bez obmedzenia 

• základ: zakázané, Ag test možné po dohode vykonať v ZSS 

c) NÁVŠTEV A DOPROVODU PSS v zariadení a na vyšetrenia a iné nevyhnutné úkony: 

monitorovanie príznakov akútneho infekčného ochorenia, testovanie podľa stratégie MPSVR 

SR, podrobne v špeciálnom usmernení „Postupy pre zabezpečenie návštev v ZSS podľa 

COVID AUTOMATu“ a MP č. 09/2020, 2. vydanie, zo dňa 20.04.2021) Plán a režim 

 návštev v CSS – SLOVEN Slavnica a opustenie priestorov zariadenia .  

d) PSS – odporúčané očkovanie PSS, resp. kompletne zaočkovaní PSS bez nutnosti testovania  

 

2.2 Špeciálne zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta/klienta 

v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-Cov-2 prenosu 

 

2.2.1 Pobyt PSS mimo ZSS (ak sa jedná o pobyt v ústavnom zariadení napr. hospitalizácia, 

kúpele, prirodzené prostredie alebo v prípade, ak absolvoval inú aktivitu  pri ktorej nebolo 

dodržané nosenie rúška/respirátora okrem lekárskeho vyšetrenia a ošetrenia napr. 

u zubára) 

 

Monitoring 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: povolené, bez obmedzenia 

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 

 

Ostražitosť 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: povolené, bez obmedzenia 

ZÁKLAD: Ag test pri návrate do ZSS 

 

1. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: povolené, bez obmedzenia 

ZÁKLAD: nastúpi na 5 dňovú izoláciou a sleduje sa ich klinický stav (príznaky infekčného 

ochorenia – podľa štandardného postupu) a podľa postupu platných opatrení a štandardného 

postupu pre zabránenie prenosu SARS-Cov-2 v sociálnych službách 
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2. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: povolené, bez obmedzenia 

ZÁKLAD: nastúpi na 5 dňovú izoláciou a sleduje sa ich klinický stav (príznaky infekčného 

ochorenia – podľa štandardného postupu) a podľa postupu platných opatrení a štandardného 

postupu pre zabránenie prenosu SARS-Cov-2 v sociálnych službách 

 
3. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: nastúpi na 5 dňovú izoláciou a sleduje sa ich klinický stav (príznaky infekčného 

ochorenia – podľa štandardného postupu) a podľa postupu platných opatrení a štandardného 

postupu pre zabránenie prenosu SARS-Cov-2 v sociálnych službách 

ZÁKLAD: nastúpi na 5 dňovú izoláciou a sleduje sa ich klinický stav (príznaky infekčného 

ochorenia – podľa štandardného postupu) a podľa postupu platných opatrení a štandardného 

postupu pre zabránenie prenosu SARS-Cov-2 v sociálnych službách 

 

2.2.2 Pobyt PSS mimo ZSS – krátky pobyt mimo ZSS (úradné inštitúcie, predškolské 

a školské zariadenia, zamestnanie) 

 

Monitoring 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: povolené, bez obmedzenia 

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 

 

Ostražitosť 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: povolené, bez obmedzenia 

ZÁKLAD: Ag test pri návrate do ZSS 

 

1. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: povolené, bez obmedzenia 

ZÁKLAD: sleduje sa ich klinický stav (príznaky infekčného ochorenia – podľa 

štandardného postupu) a podľa postupu platných opatrení a štandardného postupu pre 

zabránenie prenosu SARS-Cov-2 v sociálnych službách 

 

2. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: povolené, bez obmedzenia 

ZÁKLAD: sleduje sa ich klinický stav (príznaky infekčného ochorenia – podľa 

štandardného postupu) a podľa postupu platných opatrení a štandardného postupu pre 
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zabránenie prenosu SARS-Cov-2 v sociálnych službách 

 
3. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: povolené bez obmedzenia 

ZÁKLAD: nastúpi na 5 dňovú izoláciou a sleduje sa ich klinický stav (príznaky infekčného 

ochorenia – podľa štandardného postupu) a podľa postupu platných opatrení a štandardného 

postupu pre zabránenie prenosu SARS-Cov-2 v sociálnych službách 

 

2.2.3 Spoločenské aktivity 

 

Monitoring 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: povolené, bez obmedzenia 

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 

 

Ostražitosť 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: max. 20 osôb, alebo min 15 m2/osobu 

ZÁKLAD: max. 10 osôb, alebo min 15 m2/osobu 

 

1. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: max. 50 osôb alebo min. 15 m2/osobu 

OTP: max. do 10 osôb vrátane zamestnancov a PSS, alebo min 25 m2/osobu, preferované 

aktivity mimo izby (ideálne v exteriéri) 

ZÁKLAD: zakázané 

 

2. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: max. 20 osôb alebo min. 15 m2/osobu 

OTP: zakázané 

ZÁKLAD: zakázané 

 
3. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: zakázané 

OTP: zakázané 

ZÁKLAD: zakázané 
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2.2.4 Športové aktivity 

 

Monitoring 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: povolené, bez obmedzenia 

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 

 

Ostražitosť 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: max. 20 osôb, alebo min 15 m2/osobu 

ZÁKLAD: max. 10 osôb, alebo min 15 m2/osobu 

 

1. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: max. 50 osôb alebo min. 15 m2/osobu 

OTP: max. do 4 osôb vrátane zamestnancov a PSS, alebo min 25 m2/osobu, preferované 

aktivity mimo izby (ideálne v exteriéri) 

ZÁKLAD: zakázané 

 

2. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: max. 20 osôb alebo min. 15 m2/osobu 

OTP: zakázané 

ZÁKLAD: zakázané 

 
3. stupeň ohrozenia 

Individuálne s trénerom alebo zodpovedným zamestnancom.  

 

2.2.5 Duchovná služba 

 

Monitoring 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: povolené, bez obmedzenia 

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 

 

Ostražitosť 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: max. 20 osôb, alebo min 15 m2/osobu 

ZÁKLAD: max. 10 osôb, alebo min 15 m2/osobu 
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1. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: max. 50 osôb alebo min. 15 m2/osobu 

OTP: max. do 4 osôb vrátane zamestnancov a PSS, alebo min 25 m2/osobu, preferované 

aktivity mimo izby (ideálne v exteriéri) 

ZÁKLAD: zakázané 

Individuálna duchovná a pastoračná služba v paliatívnej starostlivosti. 

 

2. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: max. 20 osôb alebo min. 15 m2/osobu 

OTP: zakázané 

ZÁKLAD: zakázané 

Individuálna duchovná a pastoračná služba v paliatívnej starostlivosti 

 
3. stupeň ohrozenia 

Individuálna duchovná a pastoračná služba.  

 

2.2.6 Sociálne, právne a iné odborné poradenstvo 

 

Monitoring 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: povolené, bez obmedzenia 

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 

 

Ostražitosť 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: individuálne v ZSS alebo v domácnosti 

ZÁKLAD: individuálne v ZSS alebo v domácnosti 

 

1. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: individuálne v ZSS alebo v domácnosti 

ZÁKLAD: individuálne v ZSS alebo v domácnosti 

 

2. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: použitie informačnej technológie, len individuálne 

poradenstvo 

OTP: použitie informačnej technológie, len individuálne poradenstvo 

ZÁKLAD: použitie informačnej technológie, len individuálne poradenstvo 
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3. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: použitie informačnej technológie, len individuálne 

poradenstvo 

OTP: použitie informačnej technológie, len individuálne poradenstvo 

ZÁKLAD: použitie informačnej technológie, len individuálne poradenstvo 

 

2.2.7 Služby starostlivosti o ľudské telo (kaderníčka, holič, podiater a pod.) 

 

Monitoring 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: povolené, bez obmedzenia 

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 

 

Ostražitosť 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: individuálne v ZSS alebo v domácnosti 

ZÁKLAD: individuálne v ZSS alebo v domácnosti 

 

1. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: individuálne v ZSS alebo v domácnosti 

ZÁKLAD: individuálne v ZSS alebo v domácnosti 

 

2. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: individuálne v ZSS alebo v domácnosti 

ZÁKLAD: individuálne v ZSS alebo v domácnosti 

 
3. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: zakázané 

OTP: zakázané 

ZÁKLAD: zakázané 

 

2.2.8 Zdravotné služby (v aj mimo ZSS, vrátane fyzioterapie, masáží) 

 

Monitoring 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: povolené, bez obmedzenia 

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 
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Ostražitosť 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: individuálne v ZSS alebo v domácnosti 

ZÁKLAD: individuálne v ZSS alebo v domácnosti 

 

1. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: individuálne v ZSS alebo v domácnosti 

ZÁKLAD: individuálne v ZSS alebo v domácnosti 

 

2. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: individuálne v ZSS alebo v domácnosti 

ZÁKLAD: individuálne v ZSS alebo v domácnosti 

 
3. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: zakázané 

OTP: zakázané 

ZÁKLAD: zakázané 

 

2.2.9 Dodávateľské, revízne, rekonštrukčné a stavbárske práce 

 

Monitoring 

Bez obmedzení v súlade s platnými opatreniami podľa prevádzkového poriadku. 

 

Ostražitosť 

Podľa vyhodnotenia poskytovateľa sociálnej služby v súlade s platnými opatreniami a podľa 

prevádzkového poriadku. 

 

1. stupeň ohrozenia 

Podľa vyhodnotenia poskytovateľa sociálnej služby v súlade s platnými opatreniami a podľa 

prevádzkového poriadku. 

 

2. stupeň ohrozenia 

Na izbách aj v iných priestoroch ZSS iba nevyhnutné práce v súlade s platnými opatreniami 

a podľa prevádzkového poriadku. Viesť zoznam osôb po dobu 30 dníc. 

 
3. stupeň ohrozenia 

Na izbách aj v iných priestoroch ZSS iba nevyhnutné práce v súlade s platnými opatreniami 
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a podľa prevádzkového poriadku. Viesť zoznam osôb po dobu 30 dníc. 

 

2.2.10 Skupinové aktivity – sociálne služby pobytového typu 

 

Monitoring 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: povolené, bez obmedzenia 

ZÁKLAD: povolené, bez obmedzenia 

 

Ostražitosť 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené, bez obmedzenia 

OTP: max. 20 osôb, alebo min. 15 m2 /osobu 

ZÁKLAD: max. 10 osôb, alebo min. 15 m2 /osobu 

 

1. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: max. 50 osôb, alebo min. 15 m2 /osobu 

OTP: max. 10 osôb vrátane zamestnancov a klientov alebo min. 25 m2 /osobu, preferované 

aktivity mimo izby (ideálne v exteriéri) 

ZÁKLAD: zakázané 

 

2. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: max. 20 osôb, alebo min. 15 m2 /osobu 

OTP: zakázané 

ZÁKLAD: zakázané 

 
3. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: zakázané 

OTP: zakázané 

ZÁKLAD: zakázané 

 

(1) Postup so zameraním zvýšeného dozoru: 

a) návštevy a doprovod PSS v zariadení a na vyšetrenia a iné nevyhnutné úkony: príznaky 

akútneho infekčného ochorenia, testovanie, čestné prehlásenie o zdravotnom stave, o tom, že 

osobe nie je nariadená karanténa alebo nemá dodržiavať domácu izoláciu a o cestovateľskej 

anamnéze v prípade ak nie je zaočkovaný (14. dní od dávky uzatvárajúcej očkovanie proti 

SARS-CoV-2) alebo 180 dní od prekonania infekcie COVID-19 

b) PSS – odporúčané očkovanie, tam kde nie je možné (kontraindikované alebo odmietnuté) 

očkovanie, testovanie, zdravotno – sociálne štandardné postupy v prevencii a liečbe ochorení 

v spolupráci s ošetrujúcim lekárom, sestrou, iným zdravotníckym pracovníkom podľa 

štandardných ošetrovateľských a klinických postupov v sociálnych službách 

c) zamestnanci – príznaky akútneho infekčného ochorenia, testovanie, odporúčané očkovanie 
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d) dodávatelia externých služieb – príznaky akútneho ochorenia, testovanie podľa NTS 

SARS-CoV-2 

 

3 Podmienky pre umožnenie návštev – Plán a režim návštev v CSS – 

SLOVEN Slavnica (MP č. 09/2020, 2. vydanie, zo dňa 20.04.2021) 

 
3.1  Východiská plánu a režimu návštev v CSS – SLOVEN Slavnica 

 

(1) Východiská, ktoré boli vzaté do úvahy pri tvorbe Plánu a režimu návštev: 

• počet PSS  

• vek a zdravotný stav PSS 

• počet a možnosti návštevných priestorov v areáli CSS – SLOVEN Slavnica vhodných 

pre návštevy 

• frekvencia návštev za bežného prevádzkovania služby 

• priestorové a personálne možnosti CSS – SLOVEN Slavnica 

• uvoľnenie opatrení  

• začiatok konkrétnej fázy uvoľňovania opatrenia u konkrétneho poskytovateľa je 

dobrovoľné, t. j. je na rozhodnutí poskytovateľa kedy sa začne   

• opatrenia ÚVZ SR a usmernenia MPSVR a TSK 

 

Monitoring 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené 

OTP: povolené 

Ag test je možné po dohode vykonať v CSS – SLOVEN Slavnica 

 

Ostražitosť 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: povolené 

OTP: podľa rozhodnutia zriaďovateľa/riaditeľa v obmedzenom režime 

Ag test je možné po dohode vykonať v CSS – SLOVEN Slavnica 

 

1. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: podľa rozhodnutia zriaďovateľa/riaditeľa v obmedzenom 

režime 

OTP: podľa rozhodnutia zriaďovateľa/riaditeľa v obmedzenom režime 

Ag test je možné po dohode vykonať v CSS – SLOVEN Slavnica 

 

2. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: podľa rozhodnutia zriaďovateľa/riaditeľa v obmedzenom 

režime 

OTP: podľa rozhodnutia zriaďovateľa /  riaditeľa v určenom čase v obmedzenom režime 

Ag test je možné po dohode vykonať v CSS – SLOVEN Slavnica 
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3. stupeň ohrozenia 

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: podľa rozhodnutia zriaďovateľa/ riaditeľa v obmedzenom 

režime 

OTP: povolené iba v situáciách, ktoré neznesú odklad (napr. terminálne štádium PSS) 

Ag test je možné po dohode vykonať v CSS – SLOVEN Slavnica 

 

(2) Preferovaný typ návštev: Preferencia návštev v exteriéri. V prípade, že objektívne 

príčiny nedovoľujú PSS osobný kontakt s blízkou osobou v exteriéri, je možný kontakt 

s touto osobou uskutočniť v interiéri poskytovateľa v priestoroch na to určených, 

prípadne obytnej izbe PSS, pričom je nutné dodržiavať usmernenia poskytovateľa, a to 

podľa aktuálne platnej smernice poskytovateľa.   

 
3.1.1 Rúško / respirátor FFP2 

 

Monitoring 

IZBA: rúškoab 

INTERIÉR: rúškoab 

EXTRIÉR: bez obmedzenia 

 

Ostražitosť 

IZBA: rúškoab 

INTERIÉR: rúškoab 

EXTERIÉR: bez obmedzenia 

 

1. stupeň ohrozenia 

IZBA: respirátorab 

INTERIÉR: respirátorab 

EXTERIÉR: rúško do vzdialenosti do 2 mab    

 

1. stupeň ohrozenia 

IZBA: respirátorab 

INTERIÉR: respirátorab 

EXTERIÉR: rúško do vzdialenosti do 2 mab    

 
2. stupeň ohrozenia 

IZBA: respirátorab 

INTERIÉR: respirátorab 

EXTERIÉR: rúškoab    
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4  Pravidlá režimu návštev 

 
Priestory pre návštevy ✓ návštevná miestnosť v priestoroch relaxačnej 

zóny v ubytovni č. IV – len v pracovných 

dňoch – pondelok  až piatok 

✓ izba PSS a to len v špecifických prípadoch 

(napr. PSS v terminálnom štádiu, imobilní PSS, 

ktorých nie je možné vysadiť na vozík) – 

podmienkou je súhlas spolubývajúceho, že po 

dobu trvania návštevy PSS až do dezinfekcie 

priestorov sa bude zdržiavať mimo izby, 

prípadne u ďalšieho ležiaceho PSS bude 

priestor predelený paravanom  –  návšteva 

v pracovné dní a aj počas víkendu 

✓ vo vyhradenom priestore pre návštevy musia 

byť fyzické osoby vzdialené od seba minimálne 
na 2 m 

✓ vo vonkajších priestoroch – priestor altánku – 

(za priaznivého počasia) návšteva v pracovné 

dni aj počas víkendu 

Dĺžka trvania návštevy ✓ maximálne 1 hodinu – priestor altánku  

✓ v prípade návštevy v interiéri v špecifických 

prípadoch maximálne 30 min 
Počet návštevníkov u jedného 

PSS  

✓ 2 osoby na jedného PSS 

✓ v prípade návštevy v interiéri v špecifických 

prípadoch maximálne 1 osoba na 1 PSS 
Ohlasovanie  návštev vopred  ✓ čas a termín návštevy je potrebné objednať deň 

vopred v čase od 07,00 hod do 14,00 hod 

✓ čas a termín na pondelok je potrebné objednať 

najneskôr do piatku do 13,00 hod (termíny 

budú obsadzované postupne od ranného 

termínu po popoludňajší) 
✓ UPOZORNENIE: Po 14,00 hod nebude 

možné termín návštevy si objednať 
Kontaktná osoba pre objednanie 

návštevy 

✓ 0901 918634  - Mgr. Magdaléna Balážová – 

sociálna pracovníčka 

Návštevné hodiny • návštevy budú realizované v presne 
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stanovených časoch – 09,00 hod, 10,00 

hod, 11,00 hod, 13,00 hod a 14,00 hod 

– v  pracovné dni a počas víkendu 

• CSS – SLOVEN Slavnica si vyhradzuje 

právo upraviť čas trvania návštevy o čas 

prípadného meškania návštevy 

z dôvodu dodržania časového 

harmonogramu 

 

• CSS – SLOVEN Slavnica neumožní 

návštevu: 

• osobe mladšej ako 18 rokov bez 

sprievodu dospelej osoby  

• osobe so zvýšenou telesnou teplotou – 

nad 37 oC 

• osobám s príznakmi respiračného 

ochorenia (kašeľ, sekrécia z nosa 

a pod.) 

• osobám, ktoré sa vrátili zo zahraničia 

počas posledných 14 dní 

• osobám, ktoré žijú v spoločnej 

domácnosti s osobou chorou na 

COVID-19 alebo podozrivou z ohorenia 

na COVID-19 alebo boli s takýmito 

osobami v kontakte 

• osobám, u ktorých v blízkej rodine alebo 

okolí je niektorá osoba v karanténe, 

alebo ak v tomto období on alebo osoba, 

s ktorou je v blízkom kontakte 

pricestovala zo zahraničia  

• ak má PSS zhoršený zdravotný stav a to 

aj napriek objednanému termínu 

návštevy 

• ak je PSS z akéhokoľvek dôvodu 

v izolácii a to aj napriek objednanému 

termínu návštevy  

• ak je PSS ubytovaný v priestoroch, 

v ktorých je nariadená karanténa a to  aj 

napriek objednanému termínu návštevy 

• osobám, ktoré sa nepreukážu 

negatívnym výsledkom RT-PCR testu 

na ochorenie COVID-19 nie starším ako 
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72 hodín, negatívnym výsledkom 

antigénového testu na ochorenie 

COVID-19,  nie starším ako 24 hodín, 

alebo potvrdením o prekonaní  

ochorenia COVID-19 alebo potvrdení 

o absolvovaní 2. dávky vakcinácie 

a uplynutí ďalších 14 dní 

UPOZORNENIE: Nebudú prijaté návštevy, ktoré 

nemajú objednaný vopred termín, aj napriek tomu, 

že prídu zďaleka. 

Informovanie príbuzných 

o možnosti návštev a o Pláne 

a režime návštev 

✓ webové sídlo – www.csssloven.sk  

✓ informačná tabuľa pri vstupe do zariadenia 

✓ t.č. 0901 918634   

 

 

 

5  Pravidlá pre priebeh návštevy 

 
Vstupná kontrola ✓ návšteva je povinná mať po celý čas pobytu 

v areáli CSS – SLOVEN Slavnica prekryté 

horné dýchacie cesty rúškom, prípadne  

respirátor FFP2 a ochranné rukavice (návštevy 

si tieto ochranné pomôcky musia priniesť, CSS 

– SLOVEN Slavnica  ich poskytuje len PSS 

a zamestnancom)  

✓ CSS – SLOVEN Slavnica zabezpečí 

dezinfekciu na ruky ako aj dezinfekciu 

návštevných a priľahlých priestorov  

✓ návšteva musí strpieť meranie teploty, kontrolu 

zdravotného stavu, kontrolu testu, vypísanie 

čestného prehlásenia a ďalšiu administratívu 

✓ interiér v ktorom sa bude uskutočňovať 

návšteva je potrebné vybaviť germicídnym 

žiaričom a po každej návšteve je potrebné 

vykonať plošnú dezinfekciu priestorov 

a kontaktných plôch ako sú napr. kľučky, madlá 

a pod.   

Jasne označené miesto návštevy ✓ Návštevná miestnosť – presné označenie – 

priestor relaxačnej zóny, altánok   

http://www.csssloven.sk/
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✓ izba PSS a to len v špecifických prípadoch 

(napr. PSS v terminálnom štádiu, imobilní PSS, 

ktorých nie je možné vysadiť na vozík) – 

podmienkou je súhlas spolubývajúceho, že po 

dobu trvania návštevy PSS až do dezinfekcie 

priestorov sa bude zdržiavať mimo izby 

Podmienky pre návštevníkov ✓ návšteva je povinná riadiť sa pokynmi 

službukonajúceho personálu 

✓ vstup do zariadenia je cez priestor vrátnice, kde 

službukonajúci pracovník vykoná potrebné 

administratívne úkony s návštevou  

✓ počas víkendu sa naplánovaná návšteva 

ohlási u službu konajúceho personálu na t.č. 

0901-918635 

✓ parkovanie je možné pred areálom  CSS – 

SLOVEN Slavnica  

✓ návštevy sa môžu zdržiavať len v priestoroch 

vyhradených pre návštevy  

✓ nie je povolené počas návštevy podávanie 

stravy a nápojov  

✓ nie sú povolené prechádzky v sprievode 

návštevy (návšteva bude prebiehať vo 

vyhradenom priestore pre návštevy) 

✓ návšteva sa musí vyhnúť kontaktu s inými PSS 

počas pobytu v exteriérnom aj interiérnom 

priestore zariadenia 

Po ukončení návštevy ✓ po každej návšteve musí byť priestor 

dezinfikovaný (napr. stoly, stoličky, kľučky, 

dotykové plochy) 

✓ zodpovednosť – službukonajúci koordinátor pre 

návštevy  určený vedúcou sociálneho úseku 
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6. Opustenie priestorov ZSS do domácnosti a mimo areál ZSS 

 
Opustenie priestorov do 

domácnosti  

✓ do domáceho prostredia môžu PSS ísť najmenej 

na dobu 7 dní 

✓ osoba, ktorá si prevezme PSS domov sa musí 

preukázať negatívnym testom na COVID, 

prípadne musí byť zaočkovaná (2 dávky) 

a nevykazovať žiadne klinické príznaky 

ochorenia COVID -19 (čestné prehlásenie)  

✓ osoby v  spoločnej domácnosti nebudú 

v karanténe, ani nebudú vykazovať klinické 

príznaky ochorenia Covid 19  

✓ osoba, ktorá si bude preberať PSS do domáceho 

prostredia musí  strpieť meranie teploty, 

kontrolu zdravotného stavu, kontrolu testu, 

vypísanie čestného prehlásenia a ďalšiu 

administratívu 

✓ po návrate PSS do zariadenia bude PSS 

vykonaný kontroly antigénový test na Covid 

19, skontrolovaný jeho zdravotný stav 

a preventívne bude PSS umiestnený v priestore 

preventívneho oddelenia po dobu 5 dní  

✓ v domácnosti sa odporúča vyhýbať sa 

priestorom  s vyššou koncentráciou ľudí  

a sledovať svoj zdravotný stav v súvislosti 

s ochorením Covid – 19  

Krátkodobé opustenie priestorov 

zariadenia  

✓ priestory zariadenia sa môžu opúšťať 

v intervale na 60 minút do voľnej prírody, 

v sprievode zamestnanca a skupinách po 5 PSS 

✓ vyhýbať sa uzatvoreným priestorom s vyššou 

koncentráciou ľudí (obchody)    

✓ po návrate PSS – dôkladné umytie 

a dezinfekcia  rúk  

Absolvovanie lekárskych 

vyšetrení, návšteva 

zdravotníckeho zariadenia  

✓ v sprievode zdravotníckeho zamestnanca 

✓ používať OOPP 

✓  do zdravotníckeho zariadenia a na vyšetrenie 

sa preferuje vlastné služobne vozidlo, pred 
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sanitkou 

✓ Po návrate z hospitalizácie karanténa 5 dní 

✓ Pred odchodom z izolačnej miestnosti vykonať 

Ag. Test 

✓ Všetky akútne stavy – privolať RZP 

Absolvovanie vybavovania 

úradných záležitosti, pri ktorých 

je nevyhnutná prítomnosť 

prijímateľa sociálnej služby  

 

✓ v sprievode  zamestnanca CSS – SLOVEN  

✓ používať OOPP 

✓  preferuje sa individuálny doprava – vlastné 

služobné vozidlo 

✓ Dezinfekcia rúk a respiračná hygiena  

 

 

 

 

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených 

podmienok si štatutárny zástupca CSS – SLOVEN Slavnica vyhradzuje možnosť   

obmedziť návštevy  opätovne a to  aj plošne alebo  v niektorých dňoch alebo pre 

konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v Pláne a režime  

návštev.  

CSS – SLOVEN Slavnica si vyhradzuje právo zmeniť podmienky a pokyny pre návštevy 

podľa prevádzkových, personálnych podmienok ako aj podľa aktuálnej 

epidemiologickej situácie v krajine a v regióne, počasia, prípadne iných 

nepredvídateľných faktorov.  

 

 
Podpísaním ČESTNÉHO PREHLÁSENIA PRE NÁVŠTEVY V CSS – SLOVEN 

Slavnica, každý návštevník, okrem iného: 

 

➢ prehlasuje, že bol oboznámený s Plánom uvoľňovania opatrení a režimom 

návštev a opustenie zariadenia v súvislosti s ochorením COVID 19 CSS – 

SLOVEN Slavnica – MP č. 10/2020, 1. vydanie 

➢ súhlasí s opatreniami stanovenými pre návštevy v CSS – SLOVEN Slavnica 

➢ neprejavuje žiadne príznaky prenosného infekčného ochorenia 

➢ nemá nariadené karanténne opatrenie 

➢ nebol v kontakte s osobou s ochorením COVID-19 

➢ nebol mimo územia Slovenskej republiky a nemá nariadené karanténne 

opatrenia 

Bez podpísaného  ČESTNÉHO PREHLÁSENIA PRE NÁVŠTEVY V CSS – SLOVEN 

Slavnica nie je možné návštevníka do CSS – SLOVEN Slavnica vpustiť.  

 
 



 

 

 

23  

 

 

Centrum sociálnych 

služieb – SLOVEN - 

Slavnica 

 
 

 

METODICKÝ  

POKYN 
  

MP – 10/2020  

Vydanie: 1 

Platnosť vydania od: 15.09.2021 

  

 

 

 

7 Prijímanie nových prijímateľov sociálnych služieb do CSS – SLOVEN - 

Slavnica 

 
(1) Žiadateľ, resp. jeho zákonný zástupca/sprevádzajúca osoba žiadateľa vyplní pre účely 

poskytovania sociálnej služby počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti 

s ochorením COVID-19: 

- Príloha č. 7 - Čestné vyhlásenie PSS o zdravotnom stave klienta a osôb, s ktorými je 

v styku. 

(2) Pri nástupe je potrebné predložiť test žiadateľa na COVID-19 s negatívnym výsledkom, 

nie starším ako 48 hodín.  

(3) V prípade testu na COVID-19 s pozitívnym výsledkom, nebude žiadateľ do CSS – 

SLOVEN Slavnica prijatý až po skončení jeho karantény ošetrujúcim lekárom. 

(4) Žiadateľa môže pri nástupe do CSS – SLOVEN Slavnica sprevádzať len jedna osoba 

(rodinný príslušník), staršia ako 18 rokov 

(5) Sprevádzajúca osoba aj žiadateľ musia mať pri nástupe povinne prekrytie horných 

dýchacích ciest (respirátor FFP2) a ochranné rukavice  

(6) Sprevádzajúca osoba nebude mať prístup do interiéru CSS – SLOVEN Slavnica, všetky 

úkony spojené s administratívou budú vykonané s personálom vo vestibule zariadenia, 

prípadne inom vyhradenom priestore.  

(7) Pri vstupe bude zmeraná bezkontaktným teplomerom teplota žiadateľa, v prípade zvýšenej 

teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota nad 37 oC, kašeľ, sekrécia 

z nosa) žiadateľa, mu nebude umožnený vstup do CSS – SLOVEN Slavnica.  

(8) Vstup do CSS – SLOVEN Slavnica bude žiadateľovi opätovne umožnený až nasledujúci 

týždeň, po preukázaní bezinfekčnosti od jeho ošetrujúceho lekára, ktorý nesmie byť starší ako 

3 dni.   

(9) Pri vstupe bude zmeraná bezkontaktným teplomerom teplota sprevádzajúcej osoby, 

v prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota nad 37 
oC, kašeľ, sekrécia z nosa) sprevádzajúcej osoby, jej nebude umožnený vstup do CSS – 

SLOVEN Slavnica.  

(10) Žiadateľ bude po nástupe do CSS – SLOVEN Slavnica preventívne ubytovaný 

v izolačnej miestnosti oddelene od ostatných prijímateľov sociálnej služby na 5 dní,  najdlhšie 

na 14 dní.   

(11) Prijímanie nových PSS sa riadi Pandemickým plánom Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky.  

(12) UPOZORNENIE: V prípade výskytu pozitívneho prípadu na COVID-19 v CSS – 

SLOVEN Slavnica a nariadení karantény v CSS – SLOVEN Slavnica bude žiadateľ 

bezodkladne o tejto skutočnosti informovaný telefonicky (aj v deň nástupu) a nebude do 
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CSS – SLOVEN Slavnica prijatý v stanovenom termíne až po odvolaní karanténnych 

opatrení.    

 

 

 
 

8 Spoločenské aktivity  

 
Špeciálne zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti  pacienta/klienta v sociálnych 

službách vo vzťahu ku SARS-Cov-2 prenosu: 

- viď kapitola 2. 2. 3  

 

 

8 Sociálne, právne a iné odborné poradenstvo 

 
Špeciálne zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti  pacienta/klienta v sociálnych 

službách vo vzťahu ku SARS-Cov-2 prenosu:  

- viď kapitola 2. 2. 6 

 

 

9 Externé služby starostlivosti o ľudské telo 

 
(1) Za externé služby starostlivosti o telo sa pokladajú pedikérske a kadernícke služby. 

(2) Služby zabezpečí CSS – SLOVEN Slavnica. 

(3) Služby si môže zabezpečiť aj PSS sám, prípadne jeho rodina, je však potrebné toto 

oznámiť minimálne 48 hodín vopred sociálnej pracovníčke, ktorá prehodnotí situáciu a povolí 

termín, prípadne prevádzkových a kapacitných doporučí preobjednať PSS na iný termín.  

(4) Pri poskytovaní služby je kaderníčka a pedikérka povinná dodržiavať všetky platné 

opatrenia pre tieto služby, platné opatrenia v Slovenskej republike a interné opatrenia v CSS – 

SLOVEN Slavnica.  

(5) Kaderníčka a pedikérka musia strpieť meranie teploty a počas výkonu práce sú povinné 

mať prekrytý nos aj ústa respirátorom FFP2. .   

 

 

10 Duchovná služba 

 
Špeciálne zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti  pacienta/klienta v sociálnych 

službách vo vzťahu ku SARS-Cov-2 prenosu:  

- viď kapitola 2. 2. 5 
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(1) Z dôvodu psychického zdravia a psychickej pohody, CSS – SLOVEN Slavnica dbá 

o zabezpečenie duchovného zdravia PSS.  

(2) Priestor pre vykonávanie duchovných služieb určí CSS – SLOVEN - Slavnica 

individuálne podľa aktuálnej prevádzkovej a epidemiologickej situácie.  

 (3) Pri poskytovaní služby je kňaz povinný dodržiavať všetky protiepidemiologické 

opatrenia, ktoré sa v CSS – SLOVEN Slavnica dodržiavajú.  

 

11 Stravovanie 
 

(1) Počas uvoľňovania opatrení bude organizácia stravovania PSS v CSS – SLOVEN 

Slavnica prebiehať v jedálni zariadenia a na izbách PSS, podľa aktuálnej 

protiepidemiologickej situácie  a podľa prevádzkových možností CSS – SLOVEN Slavnica  

 

12 Dodávateľské, revízne, rekonštrukčné a stavbárske práce 
 

Špeciálne zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti  pacienta/klienta v sociálnych 

službách vo vzťahu ku SARS-Cov-2 prenosu:  

- viď kapitola 2. 2. 9. 

Za vedenie zoznamu osôb je zodpovedný vedúci ekonomicko – prevádzkového úseku.  

 

 

13     Záverečné ustanovenia 

(1) Cieľom tohto MP je naplánovať jednotlivé pracovné postupy a v praxi zvládnuť situáciu 

postupného uvoľňovania protiepidemiologických opatrení.  

(2) Tento MP je záväzný pre všetkých návštevníkov, PSS a zamestnancov.  

(3) Zamestnanci sú povinní sa s ním preukázateľne oboznámiť, zodpovední za oboznámenie 

zamestnancov sú vedúci úsekov. 

(4) Akékoľvek zmeny v tomto MP môžu byť vykonávané len so súhlasom štatutárneho 

zástupcu CSS SLOVEN Slavnica  

(5) MP je zverejnený na vývesných tabuliach, na webovej stránke www.csssloven.sk.   

(6) Kontrolou dodržiavania a realizovania sú  poverení vedúci úsekov. 

(7) Nadobudnutím účinnosti tohto MP sa ruší: 

- MP č. 09/2020 – Plán uvoľňovania opatrení v CSS – SLOVEN Slavnica v súvislosti 

s ochorením COVID-19, 1. vydanie 

(8)  Pri zhoršení epidemiologických podmienok si štatutárny zástupca CSS – SLOVEN 

Slavnica vyhradzuje možnosť   uvoľniť, obmedziť opatrenia alebo vydať zákaz a to  aj 

plošne alebo  individuálne.   

(9) CSS – SLOVEN Slavnica si vyhradzuje právo zmeniť podmienky a pokyny podľa 

prevádzkových, personálnych podmienok ako aj podľa aktuálnej epidemiologickej 

situácie v krajine a v regióne, počasia, prípadne iných nepredvídateľných faktorov.  

(10) MP nadobúda platnosť dňom vydania. 

http://www.csssloven.sk/
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Zoznam príloh 
 

Príloha č. 1 Čestné prehlásenie pre preberajúcu osobu PSS do domácej starostlivosti 

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie osoby, ktorá preberá PSS do domácej starostlivosti 

Príloha č. 3 Poučenie GDPR COVID-19 

Príloha č. 4 Informácia pre prijímateľov a príbuzných o pravidlách, ktoré je potrebné 

dodržiavať pri dočasnom opustení CSS – SLOVEN Slavnica (text + obrázky) 

Príloha č. 5 Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti PSS a príbuzného alebo inej osoby, ktorá 

PSS do CSS – SLOVEN Slavnica priviedla  

Príloha č. 6 - Čestné vyhlásenie osoby a PSS, ktorá priviedla PSS z domácej starostlivosti   

Príloha č. 7 - Čestné vyhlásenie PSS o zdravotnom stave klienta a osôb, s ktorými je v styku 
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Príloha č. 1 

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE PRE PREBERAJÚCU OSOBU PSS DO DOMÁCEJ 

STAROSTLIVOSTI 

(Opustenie priestorov CSS – SLOVEN Slavnica do domácej starostlivosti,) 

 

(odpoveď zakrúžkujte):  

Meno a priezvisko :   .................................................................................................  

 

Bol som poučený a zaväzujem sa dodržiavať opatrenia uvedené v Pláne uvoľňovania opatrení 

MP č. 09/2020, 3. vydanie        ÁNO  NIE  

 

Bol som poučený o svojich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov a GDPR  

ÁNO  NIE  

Teplota : ……………. °C    Zmeral/a (podpis) : ............................................  

 

Teplota nad > 37,0°C        ÁNO  NIE  

 

Mám alebo som mal posledných 14 dní niektorý z nasledujúcich príznakov: suchý kašeľ, 

dýchavičnosť, zvýšenú teplotu, zimnicu, bolesť v krku, hlavy, bolesti svalov, hnačku alebo 

zvracanie  

ÁNO   NIE  

 

Bol som posledných 14 dní v zahraničí                                                       ÁNO  NIE  

 

Bol som posledných 14 dní v kontakte s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia, je v karanténe 

alebo sa u tejto osoby objavili príznaky respiračného ochorenia alebo ochorenia COVID-19 

                                                                          ÁNO  NIE  

 

Bol som testovaný s pozitívnym výsledkom     ÁNO  NIE 

 

Bol v kontakte s osobou testovanou na COVID s pozitívnym výsledkom  ÁNO  NIE

         

Som očkovaný        ÁNO  NIE 

 

Ak by sa najbližších 14 dni zmenila akákoľvek z odpovedí na ÁNO, som si vedomý svojej 

povinnosti oznámiť to na tel. č. 0901 918 634,                         ÁNO  NIE  
 

Ja dolupodpísaný/-á……………………………………………čestne vyhlasujem, že údaje, ktoré som 

poskytol/-a sú pravdivé. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem, že som si plne vedomý vyššie 

uvedených zdravotných rizík a o ktorých som bol vopred dôkladne informovaný.  
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Som si vedomý/-á právnych následkov plynúcich z uvedenia nepravdivých údajov v mojom čestnom 

vyhlásení, najmä som si vedomý/-á, že svojim konaním môžem naplniť niektorú zo skutkových 

podstát trestných činov ohrozujúcich život a zdravie (§ 163 a § 164 Trestného zákona - Šírenie 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, spáchanej priamym úmyslom, alebo formou nedbanlivosti).“ 

 

Dátum: …………………………      Podpis 
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Príloha č. 2 

Čestné vyhlásenie  

osoby, ktorá preberá prijímateľa sociálnej služby (ďalej len „PSS“) do domácej 

starostlivosti 

(Opustenie priestorov CSS – SLOVEN Slavnica do domácej starostlivosti) 

 

Meno a priezvisko klienta: 

Dátum narodenia: 

Adresa trvalého pobytu: 

Adresu pobytu, kde sa bude nachádzať v domácej starostlivosti: 
 

 

Meno a priezvisko preberajúcej osoby (zákonného zástupcu) PSS, označeného vyššie 

a telefonický kontakt: 

 

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

 

Čestne vyhlasujem, že  

a) sa u mňa, ani u osôb, ktoré prídu do styku s PSS neprejavujú príznaky akútneho 

ochorenia ako zvýšená telesná teplota alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, 

začervenané alebo zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý 

skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, 

oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica 

niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na 

koži.,  

b) nemám ani žiadna osoba, ktorá príde do styku s PSS nariadenú karanténu a 

v mojej/jeho*  blízkej rodine, s ktorou som/je* v styku, nie je žiadny príslušník rodiny 

v karanténe v súvislosti s týmto ochorením. 

c) mi nie je známe, že by som, zákonní zástupcovia PSS alebo iné osoby, ktoré s ním žijú 

v spoločnej v domácnosti, prišli v priebehu ostatného týždňa do styku s osobami 

podozrivými alebo chorými na ochorenie COVID-191,  

Som si vedomý (á) právnych následkov 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.  
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Čestne prehlasujem, že preberám zodpovednosť za PSS počas jeho pobytu v domácej 

starostlivosti a za dodržiavanie všetkých platných opatrení určenými internou 

dokumentáciu CSS – SLOVEN Slavnica v súvislosti so šírením infekčného ochorenia 

SARS-CoV-2 ako aj všetkých platných opatrení v Slovenskej republike.   

 

V.................................. 

 

Dňa..............................         

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

                    Podpis preberajúcej osoby PSS 
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Príloha č. 3 

 

Poučenie GDPR COVID-19 

 
V súlade so Zákonom č. 124/2006 Z. z. Zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom 

448/2008 z. Z. o sociálnych službách a zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

získava naše zariadenie 

 

 

Centrum sociálnych služieb – SLOVEN Slavnica 

 

osobné údaje dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu: 

 

- meno, priezvisko 

- deň a čas návštevy 

- údaje o zdravotnom stave a telesnej teplote 

- údaje o cestovateľskej anamnéze 

 

Údaje sú spracovávané na dobu nevyhnutnú na vyhodnotenie rizika šírenia nákazy COVID-19 

a uchovávané maximálne po dobu nasledujúcich 21 dní. 

 

 

 

 

Dátum: …………………………    Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

32  

 

 

Centrum sociálnych 

služieb – SLOVEN - 

Slavnica 

 
 

 

METODICKÝ  

POKYN 
  

MP – 10/2020  

Vydanie: 1 

Platnosť vydania od: 15.09.2021 

 

Príloha č. 4 

Informácia pre prijímateľov a príbuzných o pravidlách, ktoré je 
potrebné dodržiavať pri dočasnom opustení CSS – SLOVEN Slavnica 

Musíme dodržiavať nasledovné pravidlá: 

1. Oznámime zamestnancovi CSS – SLOVEN Slavnica, že odchádzame   

z CSS – SLOVEN Slavnica a nahlásime presný čas návratu. 

2. V prípade, že máme mobilný telefón, pri návrate zavoláme na telefón 0901 918 634, 

v prípade, že mobilný telefón nemáme, dodržíme presne čas návratu a pri bráne 

vyčkáme v dohodnutom čase na personál, ktorý otvorí bránu do CSS – SLOVEN 

Slavnica Používame  povinne respirátor FFP2  v interiéri (v uzavretom priestore), 

napr.  

• v autobuse 

• v obchode  

• v kostole 

• v lekárni 

3. Nemusíme mať rúško v exteriéri napr. pri prechádzke v meste, na dedine, v prírode, ak  

sú cudzí ľudia od nás vzdialení minimálne na 5 metrov . 

4. Rúško nosíme, aby sme nešírili kvapôčkovú infekciu. 

5. Nechytáme si nos a nešúchame si oči. 

6. Nepodávame si ruky s inými ľuďmi, radšej si zakývame. 

7. Po príchode do CSS – SLOVEN Slavnica si hneď umyjeme ruky, zmerajú nám 

teplotu, spravia antigénový test a pôjdem do izolačnej miestnosti na 5 dní.  

Dátum: …………………………........             

Meno PSS: .......................................... 

Podpis PSS: ......................................... 

Meno príbuzného: ............................... 

Podpis príbuzného:............................. 
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Príloha č. 5 
Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti PSS a príbuzného alebo  inej osoby, ktorá PSS 

do CSS – SLOVEN Slavnica priviedla 

 

Meno a priezvisko prijímateľa: ...................................................................................... 

Meno a priezvisko príbuzného alebo inej osoby, ktorá prijímateľa do CSS – SLOVEN 

Slavnica priviedla: 

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

Adresa pobytu počas pobytu mimo CSS – SLOVEN Slavnica: 

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

Prehlasujem, že prijímateľ neprejavuje žiadne príznaky akútneho ochorenia a že regionálny 

úrad zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých  menovanému 

prijímateľovi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo 

lekársky dohľad). Nemám vedomosť, že by prijímateľ, alebo osoby, s ktorými počas pobytu 

mimo CSS – SLOVEN Slavnica, alebo iné osoby, ktoré s ním prišli do styku, prišli 

v priebehu pobytu prijímateľa mimo CSS – SLOVEN Slavnica do styku s osobami, ktoré 

ochoreli na prenosné ochorenia (napr. hnačka, angína, horúčkovité ochorenie s vyrážkami,) 

ani neprejavovali príznaky respiračného ochorenia (kašel, sekrécia z nosa a pod.).  

Ja dolupodpísaný/-á……………………………………………čestne prehlasujem, že údaje, 

ktoré som poskytol/-a sú pravdivé. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem, že som si plne 

vedomý vyššie uvedených zdravotných rizík a o ktorých som bol vopred dôkladne 

informovaný.  

Som si vedomý/-á právnych následkov plynúcich z uvedenia nepravdivých údajov v mojom 

čestnom prehlásení, najmä som si vedomý/-á, že svojim konaním môžem naplniť niektorú zo 

skutkových podstát trestných činov ohrozujúcich život a zdravie (§ 163 a § 164 Trestného 

zákona - Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, spáchanej priamym úmyslom, alebo 

formou nedbanlivosti). 

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. 

 

Dátum: …………………………      Podpis 
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Príloha č. 6 

Čestné vyhlásenie  

osoby a PSS (ďalej len „klient), ktorá PSS priviedla z domácej starostlivosti 

 

Meno a priezvisko klienta: 

Dátum narodenia: 

Adresa trvalého pobytu: 

 

Meno a priezvisko sprevádzajúcej osoby (zákonného zástupcu) klienta, označeného vyššie 

a telefonický kontakt: 

 

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

 

Čestne vyhlasujem, že  

a) sa u mňa/u klienta* neprejavujú príznaky akútneho ochorenia ako zvýšená telesná 

teplota alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s 

výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, 

zelený) výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý 

kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, 

novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži.,  

b) nemám/klient nemá* nariadenú karanténu a v mojej/jeho*  blízkej rodine, s ktorou 

som/je* v styku, nie je žiadny príslušník rodiny v karanténe v súvislosti s týmto 

ochorením. 

c) mi nie je známe, že by som/klient*, jeho zákonní zástupcovia alebo iné osoby, ktoré s 

ním žijú v spoločnej v domácnosti, prišli v priebehu ostatného týždňa do styku s 

osobami podozrivými alebo chorými na ochorenie COVID-192,  

Som si vedomý (á) právnych následkov 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.................................. 

Dňa..............................         

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

Podpis klienta + sprevádzajúcej osoby klienta* 

*Nehodiace sa preškrtne  
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Pozn.: Čestné vyhlásenie sa použije primerane s prihliadnutím na druh a formu sociálnej 

služby, ktorá sa má začať poskytovať, ktorá sa má poskytovať po prerušení prevádzky jej 

poskytovania, po prerušení jej poskytovania z dôvodu neprítomnosti klienta dlhšej ako 5 

kalendárnych dní alebo pri zmene skutočností uvedených v čestnom vyhlásení. 

V prípade návratu zo zahraničia sa klient riadi príslušnými usmerneniami vydanými Úradom 

verejného zdravotníctva. 
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Príloha č. 7 

Čestné vyhlásenie  

prijímateľa sociálnej služby (ďalej len „klient) o zdravotnom stave klienta a osôb, 

s ktorými je v styku 

 

Meno a priezvisko klienta: 

Dátum narodenia: 

Adresa trvalého pobytu: 

 

Meno a priezvisko sprevádzajúcej osoby (zákonného zástupcu) klienta, označeného vyššie 

a telefonický kontakt: 

 

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

... 

 

Čestne vyhlasujem, že  

a) sa u mňa/u klienta* neprejavujú príznaky akútneho ochorenia ako zvýšená telesná 

teplota alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s 

výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, 

zelený) výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý 

kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, 

novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži.,  

b) nemám/klient nemá* nariadenú karanténu a v mojej/jeho*  blízkej rodine, s ktorou 

som/je* v styku, nie je žiadny príslušník rodiny v karanténe v súvislosti s týmto 

ochorením. 

c) mi nie je známe, že by som/klient*, jeho zákonní zástupcovia alebo iné osoby, ktoré s 

ním žijú v spoločnej v domácnosti, prišli v priebehu ostatného týždňa do styku s 

osobami podozrivými alebo chorými na ochorenie COVID-193,  

Som si vedomý (á) právnych následkov 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.................................. 

Dňa..............................     .................................................................. 

Podpis klienta/sprevádzajúcej osoby klienta* 

 
3 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k písmenám a) a b) - príznakom akútneho ochorenia 

klienta a k nariadeniu karantény. 



 

 

 

39  

 

 

Centrum sociálnych 

služieb – SLOVEN - 

Slavnica 

 
 

 

METODICKÝ  

POKYN 
  

MP – 10/2020  

Vydanie: 1 

Platnosť vydania od: 15.09.2021 

*Nehodiace sa preškrtne  

 

Pozn.: Čestné vyhlásenie sa použije primerane s prihliadnutím na druh a formu sociálnej 

služby, ktorá sa má začať poskytovať, ktorá sa má poskytovať po prerušení prevádzky jej 

poskytovania, po prerušení jej poskytovania z dôvodu neprítomnosti klienta dlhšej ako 5 

kalendárnych dní alebo pri zmene skutočností uvedených v čestnom vyhlásení. 

V prípade návratu zo zahraničia sa klient riadi príslušnými usmerneniami vydanými Úradom 

verejného zdravotníctva. 

 


