
                    

 

Zariadenie sociálnych služieb DOTYK 
Medzilaborce 

Príloha č. 1 

 

                                                                              

 

Krízový plán v čase zavedenia  núdzového stavu 

 (COVID – 19)  

 

Uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020 je od 28. marca 2020 rozšírený 

núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase 

vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, 

na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v 

rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, 

ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy 

sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny a rozšírenie zákazu 

uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020.  

Núdzový stav sa vzťahuje na všetkých registrovaných poskytovateľov nasledovných 

druhov sociálnych služieb poskytovaných pobytovou formou :  

 zariadenie pre seniorov  

 zariadenie opatrovateľskej služby  

 domov sociálnych služieb  

 špecializované zariadenie  

Opatrenia určené subjektom hospodárskej mobilizácie (SHM) – ZSS DOTYK: 

V rámci vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. r) zákona č. 

179/2011 Z. z. subjekt hospodárskej mobilizácie ZSS DOTYK zabezpečí, plnenia 

sociálneho zabezpečenia v rozsahu tak, aby sa zachovalo poskytovanie starostlivosti 

a odbornej pomoci a to pri dodržaní všetkých usmernení hlavného hygienika SR 

a následných pokynov a usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

a teda najmä: 

 

 a) riešiť situáciu s výpadkami zamestnancov, 

 b) zabezpečiť dodržiavanie všetkých preventívnych opatrení a výkon 

ošetrovateľských úkonov,  
 

1 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/64/20200328


 c) plniť ochranné preventívne opatrenia a zabezpečovať ochranné 

pracovné pomôcky ako aj ochranné pomôcky pre prijímateľov sociálnej 

služby, 

 d) žiadať zabezpečenie ochranných pomôcok na príslušnom vyššom 

územnom celku. 

a) riešenie situácie s výpadkami zamestnancov 

Povinnosťou SHM -  ZSS DOTYK je spracovať plán riešenia krízovej situácie v súvislosti 

s výskytom ochorenia Covid-19 u zamestnanca, alebo v prípade, že zamestnanci zariadenia majú 

nariadenú karanténu. 

V prípade výpadku zamestnancov priamej činnosti s prijímateľmi SS vieme tento núdzový 

stav riešiť dvoma sestrami, troma inštruktorkami sociálnej rehabilitácie . 

Nedostatok personálnych kapacít nahlási v štruktúre podľa druhu najnáročnejšej činnosti, 

ktorú vykonávajú,  SHM - ZSS DOTYK  miestne príslušnému Okresnému úradu. Ten 

koordinuje a organizačne zabezpečuje dopĺňanie personálnych kapacít. 

V čase zavedenia núdzového stavu je v ZSS DOTYK možné uložiť pracovnú povinnosť 

na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľských úkonov 

a zakázať uplatňovanie práva na štrajk. 

Pracovnou povinnosťou sa rozumie povinnosť zamestnanca zotrvať v zamestnaní 

a vykonávať prácu aj na inom ako dohodnutom mieste výkonu práce a dohodnutom druhu 

práce, ak zamestnávateľom je subjekt hospodárskej mobilizácie a ak dotknuté pracovné 

miesto je pracovným miestnom v organizačnej štruktúre subjektu hospodárskej mobilizácie 

v období krízovej situácie a je to aj povinnosť fyzickej osoby plniť úlohy nevyhnutné 

na zvládnutie opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie. 

Vyčlenenie personálu/klientov: ZSS Dotyk má zriadené izolačné a označené izby pre 

PSS s Covid-19. S týmito PSS budú pracovať títo zamestnanci: 

1. Lenka Onuferová – zodpovedná osoba, sestra 

2. Tatiana Šteňková - opatrovateľka 

3. Ľudmila Hnatová - opatrovateľka 

4. Tatiana Burcinová - opatrovateľka 

5. Anna Ciganiková - opatrovateľka 

6. Mária Petruňová - opatrovateľka 

7.  Libuša Čuchranová – kuchárka 

8. Alena Tabaková – pomocná kuchárka 

9. Michal Sirik – údržbár                                    2 



 

10. Jana Durová – upratovačka 

11. Ľuboslava Hacková - práčka  

 

Zamestnanci starajúci sa o PSS s nepotvrdeným Covid -19: 

1. Bc. Lenka Petriková – zodpovedná osoba, sestra 

2. Bc. Alexandra Jalčová – opatrovateľka 

3. Ľubomír Varchola - opatrovateľka 

4. Martina Micajová - opatrovateľka 

5. Nadežda Husarová - opatrovateľka 

6. Emília Čičvaková - opatrovateľka 

7. Nataša Balková - opatrovateľka 

8. Mária Pješčaková - kuchárka 

9. Darina Sotaková - kuchárka 

10. Darina Kusková - upratovačka 

V  prípade potreby bude k dispozícii vedúca úseku starostlivosti o klienta :  

1. PhDr. Marcela Firkaľová 

Sociálna pracovníčka: 

Mgr. Oľga Bartuś 

 Inštruktorky sociálnej rehabilitácie: 

1. Bc. Silvia Dańová  

2. Alexandra Machová 

V prípade uzatvorenia zariadenia sa budú zamestnanci priameho kontaktu striedať po  

piatich dňoch .  

S týmito zamestnancami bol podpísaný informovaný súhlas. 
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Minimálny počet zamestnancov pre zabezpečenie chodu prevádzky zariadenia v prípade 

výpadku väčšieho počtu zamestnancov je 7, z toho: 

1 sestra, 2 opatrovateľky, 1 kuchárka, 1 upratovačka, 1 práčka, 1 údržbár 

Povinnosti zamestnancov – dôležité informácie v oblasti diagnózy, liečby a 

ďalších opatrení v rámci prípadu: 

„Personál plní ordinácie lekára, všetky zistené poznatky a vykonané činnosti zaznamenáva v 

dokumentácii PSS – TT,TK,P,D -najmenej 3x denne. V prípade zistenia  odchýlky od 

normálnych hodnôt je nutné informovať lekára a dodržiavať jeho pokyny.“ 

V čase zavedenia núdzového stavu je v ZSS DOTYK možné uložiť pracovnú povinnosť 

na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľských úkonov 

a zakázať uplatňovanie práva na štrajk.                                                                                        

Pracovnou povinnosťou sa rozumie povinnosť zamestnanca zotrvať v zamestnaní 

a vykonávať prácu aj na inom ako dohodnutom mieste výkonu práce a dohodnutom druhu 

práce, ak zamestnávateľom je subjekt hospodárskej mobilizácie a ak dotknuté pracovné 

miesto je pracovným miestnom v organizačnej štruktúre subjektu hospodárskej mobilizácie 

v období krízovej situácie a je to aj povinnosť fyzickej osoby plniť úlohy nevyhnutné 

na zvládnutie opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie. 

b) zabezpečiť dodržiavanie všetkých preventívnych opatrení a výkon 

ošetrovateľských úkonov 

                                                                           

Pri prijímaní klientov do zariadenia je dôležité, aby  boli testovaní na Covid-19 s negatívnym 

výsledkom. 

Ďalšie odporúčania sú,  postupovať v zmysle Odporúčania k prijímaniu klientov do zariadení 

sociálnych služieb a zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately (.PDF) 

a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika (.PDF) 

 

 

Práva prijímateľov počas zavedenia núdzového stavu 

V čase zavedenia núdzového stavu je v ZSS DOTYK možné v nevyhnutnom rozsahu a na 

nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody prijímateľov 

a to: 

 obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto (3. 

nadzemné podlažie), 

 obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom 

vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie. 
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https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/odporucania-k-manazmentu-prijmov-klientov-do-zss-uprava-25.3.2020-mp._.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/odporucania-k-manazmentu-prijmov-klientov-do-zss-uprava-25.3.2020-mp._.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie_hlavneho_hygienika_sr_covid-19_piata_aktualizacia.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie_hlavneho_hygienika_sr_covid-19_piata_aktualizacia.pdf


c) plniť ochranné preventívne opatrenia a zabezpečovať ochranné pracovné pomôcky ako 

aj ochranné pomôcky pre prijímateľov sociálnej služby 

 

Zariadenie vykonáva tieto preventívne a dezinfekčné opatrenia v súvislosti so zabránením 

šírenia Koronavíru – COVID - 19: 

1. Dezinfekcia kľučiek. 

2. Dezinfekcia madiel a všetkých dotykových plôch. 
3. Dezinfekcia vypínačov. 
4. Dezinfekcia stolíkov a postelí. 
5. Dezinfekcia všetkých povrchov nábytku. 

5. Dezinfekcia a dôkladné umývanie šálok a pohárov PSS. 
6. Dezinfekcia podláh. 
7. Germicídnym žiaričom systematicky sterilizovať všetky priestory, kde sa pohybujú klienti 

a personál (Plán systematického sterilizovania priestorov germicídnym žiaričom). 

 

Zariadenie je vybavené dezinfekčnými prostriedkami,  rúškami a rukavicami. 

Prostredníctvom VÚC Prešov boli zariadeniu  dodané aj nasledujúce ochranné pomôcky: 

- ochranný respirátor KN95/F FP2 – 150 ks 
- rúško so strieborným vláknom – 100 ks 

- okuliare Ardon – 10 ks 

- lepivá dekontaminačná rohož FIRST-STEP – 4ks 
- Pb overal/plášť CE 0121 XL – 10 ks 

 

Pri používaní osobných ochranných prostriedkov pri sociálnej starostlivosti o osoby 

so suspektnou alebo potvrdenou Covid-19 sa odporúča postupovať podľa Odporúčania 

na používanie osobných ochranných prostriedkov pri sociálnej starostlivosti o osoby 

so suspektnou alebo potvrdenou covid-19 (.PDF) 

 

Zabezpečenie chodu prevádzky v ZSS DOTYK 

Pre zabezpečenie plynulého chodu zásobovania SHM - ZSS DOTYK dodávkami energií 

a potravín je potrebné, aby SHM - ZSS DOTYK oznámil príslušnému Okresnému úradu: 

 číslo odberného miesta vody, elektrickej energie a plynu 

 odhadované množstvo dennej spotreby potravín 

Číslo odberného miesta: 

 vody:  2000012635  -  Ševčenkova 681, 068 01 Medzilaborce 

 elektrickej energie:  606681 -   Ševčenkova 681, 068 01 Medzilaborce 

 plynu: 6219  -   Ševčenkova 681, 068 01 Medzilaborce 
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https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mpsvr-socialne-sluzby-oop-opatrenia-covid-19_v2-0_29-03-2020.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mpsvr-socialne-sluzby-oop-opatrenia-covid-19_v2-0_29-03-2020.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mpsvr-socialne-sluzby-oop-opatrenia-covid-19_v2-0_29-03-2020.pdf


Odhadované množstvo dennej spotreby potravín: 

 Mäso – 8.5 kg, mäsové výrobky – 1.5 kg. 

 Cestoviny – 4,5 kg, ryža – 4 kg, múka – 5 kg. 

 Zemiaky – 25 kg. 

 Vajcia – 50 ks, maslo – 1.5 kg. 

 Mlieko – 10 l. 

 Olej – 2 l, cukor – 2 kg. 

 Zelenina – 4 kg, cibuľa – 3 kg. 

 Chlieb 5 ks, rožky – 80 ks. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

Krízový plán schválený na operatívnej porade  dňa:   13.1.20202                                                                              

Prítomní:  PhDr. Igor Magera, PhD.   .................................. 

     PhDr. Marcela Firkaľová  ...............................  

     Bc.   Tatiana Ščerbová      .....................................  

     Jana Čahojová          ................................ 

                  Iveta Fedorcová        .........................................                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                          PhDr. Igor Magera, PhD. 

                                                                                                        riaditeľ ZSS DOTYK 
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