
Usmernenie 
k poskytovaniu sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  

(ďalej „zariadenie“) v čase obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 9. 11. 
2020 do 15. 11. 2020 v súlade s Vyhláškou ÚVZ SR č. 20/2020 a č. 21/2020  zo dňa  6.11.2020. 

 

V súlade s Vyhláškou ÚVZ SR č. 20/2020 a č. 21/2020 z 6.11.2020 ktorou sa nariaďujú opatrenia pri 
ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov 
zamestnávateľa od   9.11.2020 do 15.11. 2020 (ďalej len „vyhlášky“) 
http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_14_2020.p
df sa pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení postupuje nasledovne: 

Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení v okresoch s celoplošným testovaním: 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dôrazne odporúča v záujme zabezpečenia bezpečnosti 
poskytovanej sociálnej služby a ochrany života a zdravia detí a zamestnancov zariadenia pred šírením 
ochorenia COVID- 19, pri prvom nástupe dieťaťa do zariadenia „Spoločná zodpovednosť“ vo 
vybraných okresoch, požadovať zákonným zástupcom podpísané čestné vyhlásenie, ktorého vzor je 
prílohou k tomuto usmerneniu.  

• Pri prvom nástupe  sa  zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby preukáže prevádzkovateľovi 
zariadenia (poverenému zamestnancovi) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu 
vykonaným od 6. novembra 2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom 
zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie 
COVID-19 vykonaným od 6. novembra 2020 do 8. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na 
celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“ (ďalej len „druhý negatívny test na Covid–19); 
 

• Ak sa na zamestnanca vzťahujú výnimky podľa vyhlášky, túto skutočnosť preukáže príslušným 
dokladom (napr. lekárska dokumentácia, preukaz ŤZP) alebo prehlásením /potvrdením o výnimke 
od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorého vzoru tvorí prílohu vyhlášky.  

• V čase od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020 sa zakazuje vstup rodičom alebo inej 
sprevádzajúcej osobe dieťaťa do vnútorných aj vonkajších priestorov zariadenia, pokiaľ sa 
dobrovoľne nepreukáže druhým potvrdením o negatívnom teste na Covid-19, dokladom alebo 
potvrdením o výnimke.  
 

• Prevádzkovatelia zariadenia na všetky vstupy viditeľne umiestnia oznam o zákaze vstupu a 
výnimkách zo zákazu vstupu podľa vyhlášky.   

 

Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení v okresoch bez celoplošného testovania: 
• Pri prvom nástupe sa zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby preukáže prevádzkovateľovi 

zariadenia (poverenému zamestnancovi) potvrdením o negatívnom výsledku testu vykonaným od 
29. októbra do 8. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná 
zodpovednosť“, alebo prehlásením/potvrdením o výnimke od poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti.  
 

• Zamestnanec, ktorý sa nezúčastnil od testovania v termíne od 6. novembra 2020 do 8. novembra 
predloží prevádzkovateľovi zariadenia (poverenému zamestnancovi) čestné vyhlásenie o 
zdravotnom stave  zamestnanca, ktoré je prílohou k tomuto usmerneniu.  

MPSVR SR, aktualizácia k 9.11.2020 

http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_14_2020.pdf
http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_14_2020.pdf


 
Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu 

 
 

Meno a priezvisko dieťaťa: 
 

Dátum narodenia: 
 
Adresa trvalého pobytu: 
 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa označeného vyššie a telefonický kontakt: 
 
............................................................................................................................................... 
 

Čestne vyhlasujem, že sa u dieťaťa   
a) neprejavili príznaky vírusového infekčného ochorenia (napr. nádcha, chrípka, kašeľ, sekrécia 

z nosa, náhla strata čuchu alebo chuti....),  
b) dieťa nežije v domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID 

- 19,  
c) dieťa nebolo v kontakte s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID - 

19,  
d) nemá nariadenú karanténu a v jeho blízkej rodine, s ktorou je v kontakte, nie je žiadny 

príslušník rodiny v karanténe v súvislosti s týmto ochorením. 

 
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 zákonného zástupcu 

 

Pozn.: Čestné vyhlásenie v písm. a) až d) sa použije primerane pri začatí poskytovania starostlivosti o dieťa, po prerušení 
poskytovania služby z dôvodu neprítomnosti dieťaťa dlhšej ako 5 pracovných dní v zariadení, po vykonaní celoplošného 
testovania alebo pri zmene skutočností uvedených v čestnom vyhlásení. V prípade návratu zo zahraničia sa rodičia a deti 
riadia príslušnými usmerneniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR. 
 

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

klienta a k nariadeniu karantény.  

 



Čestné vyhlásenie zamestnanca zariadenia  
 
 
Meno a priezvisko zamestnanca: 
 
Dátum narodenia: 
 
Adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt: 
 

 
Čestne vyhlasujem, že sa u mňa neprejavili príznaky vírusového infekčného ochorenia (napr. 
nádcha, chrípka, kašeľ, sekrécia z nosa, náhla strata čuchu alebo chuti....).  

 
Zároveň vyhlasujem, že nežijem v domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z 
ochorenia COVID – 19 a ani som nebol/a s takouto osobou v kontakte. Nemám nariadenú 
karanténu, a v blízkej rodine, s ktorou som v kontakte, nie je žiadny príslušník rodiny v karanténe 
v súvislosti s týmto ochorením. 
  
Som si vedomý/á právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý/á, že by 
som sa dopustil/a priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

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

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

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

          Podpis zamestnanca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.: Čestné vyhlásenie zamestnanec predkladá pri nástupe do zamestnania, po prerušení prevádzky poskytovanej 
sociálnej služby a po prerušení výkonu pracovnej činnosti zamestnanca z dôvodu čerpania dovolenky viac ako 5 dní, alebo 
z dôvodu čerpania PN alebo OČR trvajúcej dlhšie ako 2 pracovné dni, po testovaní, alebo pri zmene skutočností uvedených 
v čestnom vyhlásení. V prípade návratu zo zahraničia sa zamestnanci riadia príslušnými usmerneniami vydanými Úradom 
verejného zdravotníctva.  


