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Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

Špitálska 4-8, 816 43 Bratislava 

 

Usmernenie 

pre určené subjekty hospodárskej mobilizácie, 

ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí  o sociálnej kurately 

ambulantnou a terénnou formou 

 

Počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu z dôvodu ochorenia 

COVID-19  podľa zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii o zmene a doplnení 

zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového 

stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

č. 179/2011 Z. z.“) určilo MPSVR SR a príslušné okresné úrady subjekty, ktoré 

vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a o sociálnej kuratele a o zemne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

centrá pre deti a rodiny (z. č. 305/2005 Z.z.) ambulantnou a terénnou formou (centrá pre deti a 

rodiny a  akreditované subjekty, ktoré nie sú centrami pre deti a rodiny) za subjekty 

hospodárskej mobilizácie.   

 

Účelom tohto určenia je zachovanie výkonu opatrení pre deti, rodičov a ďalšie 

plnoleté fyzické osoby podľa zákona č. 305/2005 Z. z. ambulantnou a terénnou formou podľa 

účelu, na ktorý bolo Centrum pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) zriadené 

v rozsahu stanovenom v programe centra a v rozsahu akreditácie udelenej MPSVR SR 

ak subjekt nie je centrom (ďalej len „vykonávateľ opatrení“), pri dodržaní všetkých 

usmernení hlavného hygienika SR, všeobecne záväzných predpisov, ktoré boli prijaté na 

zabezpečenie zmiernenia následkov krízovej situácie a následných pokynov a usmernení.  

 

I.  

 

1. Vykonávateľ opatrení plní konkrétne opatrenia hospodárskej mobilizácie na základe 

príkazu a vecné plnenie alebo pracovná povinnosť sa na takýto subjekt hospodárskej 

mobilizácie nevzťahuje. 

2. Ak vykonávateľ opatrení nedisponuje špecifickým aplikačným programom jednotného 

informačného systému hospodárskej mobilizácie, nie je povinný  ho v aktuálnej situácii 

zabezpečiť. Vykonávateľ opatrení nebude spracovávať informácie pokiaľ mu nebude 

pridelený  iný programový prostriedok. 

3. Vykonávateľ opatrení je povinný na účely zabezpečenia plynulého chodu zásobovania  

dodávkami energií oznámiť príslušnému okresnému úradu číslo odborného miesta vody, 

elektrickej energie a plynu. 

4. Vykonávateľ opatrení nie je povinný dodržiavať ďalšie povinnosti podľa zákona 

č.  179/2011 Z. z. 

5. Ak vykonávateľ opatrení, ktorý vykonáva opatrenia na základe akreditácie, nie je schopný 

naďalej vykonávať opatrenia pre deti, rodiny a plnoleté fyzické osoby ako subjekt 

hospodárskej mobilizácie, oznámi túto skutočnosť  
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a) Ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny, ak vykonáva opatrenia na základe 

odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPOD a SK), 

alebo, ak bol zapojený do výkonu opatrení SPOD a SK prostredníctvom tzv. priorít, 

ktoré zabezpečí kontinuitu potrebných opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. 

a navrhne ministerstvu vykonanie potrebných opatrení na zrušenie určenia 

vykonávateľa opatrení za subjekt hospodárskej mobilizácie,  

b) MPSVR SR (odbor akreditácií), ak subjekt nezodpovedá kritériám podľa písm. a), 

ktoré vykoná potrebné opatrenia na zrušenie určenia vykonávateľa opatrení za 

subjekt hospodárskej mobilizácie.  

 

 

II. 

Súbor úloh hospodárskej mobilizácie je ustanovený komplexne pre všetkých 

vykonávateľov opatrení, preto je potrebné postupovať podľa obsahu úlohy tak, aby jej plnenie 

zodpovedalo povahe vykonávaných opatrení – v prípade centra programu centra a v prípade 

ostatných subjektov rozsahu udelenej akreditácie (pri dodržaní usmernení hlavného hygienika 

SR, všeobecne záväzných predpisov, ktoré boli prijaté na zabezpečenie zmiernenia následkov 

krízovej situácie a následných pokynov a usmernení!!!) najmä:   

 

riešiť situáciu s výpadkami zamestnancov  

odborne zabezpečiť zvýšené požiadavky na psychologickú a inú odbornú pomoc deťom a ich 

rodinám, 

zabezpečiť zvýšené nároky na preverenie situácie detí a odbornú pomoc a podporu deťom 

a rodinám (vrátane náhradných rodín) a plnoletým fyzickým osobám opatreniami 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v aktuálnej krízovej  situácii,  

zabezpečiť zvýšené nároky na pomoc drogovo a inak závislým. 

 

Na tento účel je potrebné podľa § 5 písm. r) zákona č. 179/2011 Z.z. spracovávať 

požiadavky na doplnenie zamestnancov s vhodnou pracovnou odbornosťou na uvoľnené 

pracovné miesta, ktoré predloží vykonávateľ opatrení  príslušnému okresnému úradu (v 

mieste územného obvodu ktorého sa nachádza sídlo vykonávateľa opatrení) na ich 

realizáciu.  

 

Pri spracovaní požiadavky odporúčame uviesť aj pozíciu, očakávaný rozsah odborných 

činností a preferované kvalifikačné predpoklady. 

        

Na tento účel sa odporúča uvádzať v rámci požiadavky aktuálne profesie, ktoré 

v subjekte pôsobia napr. sociálni pracovníci, psychológovia... 

V prípade potreby je nevyhnutné uplatniť jednoznačnú požiadavku na zabezpečenie 

zamestnanca spĺňajúceho kvalifikačný predpoklad VŠ II. stupňa v študijnom odbore 

psychológia.  
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zabezpečiť dodržiavanie všetkých preventívnych opatrení  

plniť ochranné preventívne opatrenia a zabezpečovať ochranné pracovné pomôcky ako aj 

ochranné pomôcky pre klientov  

  

- vykonávateľ opatrení je povinný spracovať plán riešenia krízovej situácie v súvislosti 

s výskytom ochorenia COVID – 19  u zamestnanca   

- vykonávateľ opatrení je povinný  

o sledovať usmernenia a opatrenia hlavného hygienika SR a následné usmernenia 

Ústredia, ministerstva,  

o sledovať stav zásob ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov 

a ochranných prostriedkov pre klientov tak, aby boli počas výkonu opatrenia 

zabezpečené preventívne epidemiologické opatrenia,  

o zabezpečiť ochranné pracovné prostriedky a ochranné prostriedky pre deti a 

plnoleté fyzické osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia SPOD a SK, ak nimi 

nedisponujú, 

 

V prípade, ak nevie alebo nemôže vykonávateľ opatrení zabezpečiť ochranné 

pracovné prostriedky (na ochranu zamestnancov a klientov), požiada o ich zabezpečenie  

– ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ak je vykonávateľom opatrení CDR 

(ambulantná/terénna forma výkonu opatrení v CDR) alebo ak akreditovaný subjekt 

okrem opatrení v CDR vykonáva aj iné opatrenia na základe udelenej akreditácie (t.j. 

kombinácia CDR aj iného výkonu) za obe zložky výkonu; pri kombinácii CDR 

a iného výkonu musí byť jednoznačné pre akú oblasť výkonu sa OPP žiada – kontakt: 

pavel.suchy@upsvr.gov.sk 

- odbor akreditácii MPSVR SR, ak vykonávateľ opatrení nie je CDR – kontakt: 

tomas.moravek@employment.gov.sk 

 

Následne budú požiadavky doručené OKMB MPSVR SR na ďalší postup.  

Stav vybavenie požiadavky a ďalšie podrobnosti budú oznamované elektronicky. 

 

Pre zabezpečenie výkonu opatrení SPODaSK platí minimálne dodržiavanie tzv. 

dvojitej ochrany (ochranné rúška/respirátory, rukavice, prípadne podľa povahy opatrenia 

okuliare, dezinfekčné prostriedky) pre zamestnancov pri každom osobnom kontakte 

s klientom a dodržiavanie ochrany klienta (dostupnosť rúšok a rukavíc, ktoré odovzdá 

zamestnanec klientovi pri kontakte, ak nimi klient nedisponuje). 

 

Usmernenie bude priebežne aktualizované.  

 


