
 

Usmernenie 
k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia Covid-19 

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Úradom 
verejného zdravotníctva SR vypracovalo toto usmernenie, týkajúce sa sprísnení 
opatrení v nadväznosti na prevádzky zariadení starostlivosti o deti do troch 
rokov veku dieťaťa (ďalej len „zariadenie“) v prípade druhej vlny pandémie 
ochorenia Covid -19.  

ÚVOD:  

V nadväznosti na lokálny nárast počtu osôb s ochorením Covid-19, ako aj 
predpoklad príchodu druhej vlny pandémie tohto ochorenia je nevyhnutné, aby 
boli poskytovatelia starostlivosti o deti v zariadeniach dostatočne pripravení na 
takúto epidemiologickú situáciu a jej možné dôsledky na poskytovanie sociálnej 
služby.  
Toto usmernenie upravuje pre zariadenia odporúčania nad rámec podmienok 
zabezpečenia bežného chodu zariadení a ich prípravu na druhú vlnu pandémie. 
Zariadenia majú povinnosť dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim 
a opatrenia v súlade s aktuálnym usmernením Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR - Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti 
o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé „detské jasle“) v čase mimoriadnej 
situácie spôsobenej ochorením COVID-19, po uvoľnení opatrení obnovením 
prevádzky zo dňa 12.6.2020:  
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-
pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/starostlivost-deti-poskyt-soc-sluzby-jasle.pdf 
a Usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení 
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa č. SOPZŠČ/4317/98561/2020 zo 
dňa 12.6.2020: 
https://www.employment.gov.sk/files/rodina-soc-pomoc/soc-
sluzby/usmernenie-hh_4317_98561_jasle_12-06-2020.pdf . 

V PRÍPADE LOKÁLNEHO NÁRASTU OSÔB S  OCHORENÍM COVID-19  

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v danom okrese poskytovateľ 

pristúpi k prijímaniu dočasných obmedzení v súlade s Usmernením k 

poskytovaniu sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov 

veku dieťaťa (bývalé „detské jasle“) v čase mimoriadnej situácie spôsobenej 

ochorením COVID-19, po uvoľnení opatrení obnovením prevádzky zo dňa 

25.5.2020 s účinnosťou od 1.6.2020: 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/starostlivost-deti-poskyt-soc-sluzby-jasle.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/starostlivost-deti-poskyt-soc-sluzby-jasle.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/rodina-soc-pomoc/soc-sluzby/usmernenie-hh_4317_98561_jasle_12-06-2020.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/rodina-soc-pomoc/soc-sluzby/usmernenie-hh_4317_98561_jasle_12-06-2020.pdf


 https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-

pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie-25_5_2020_final_na-web_jasle.pdf, 

ako napr.:  

 povinne zabezpečiť organizáciu pohybu osôb s dodržiavaním minimálnej 

vzájomnej vzdialenosti medzi osobami,  

 zvážiť umožnenie vstupu jednej sprevádzajúcej osoby s dieťaťom do šatní 
zariadenia, ak tento vstup štatutár neumožní, do vnútorných priestorov 
zariadenia nesmú vstúpiť ani sa v nich pohybovať sprevádzajúce osoby 
detí ani žiadne iné cudzie osoby  

 zrušenie skupinových aktivít a organizovania spoločenských podujatí 
 povinnosť merania teploty bezkontaktným teplomerom každému dieťaťu 

aj zamestnancovi zariadenia 
 zabezpečenie minimálne 1m vzdialenosti medzi ležadlami na spanie pre 

deti 
 
Ani počas zhoršenej epidemiologickej situácie v danom okrese nie je účelné 
pozastaviť poskytovanie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ak tak 
nedôjde záväzným opatrením zo strany Hlavného hygienika SR alebo Úradu 
verejného zdravotníctva SR.  
V prípade výskytu ochorenia Covid-19 u dieťaťa, rodinného príslušníka, alebo 
zamestnanca sa odporúča prerušiť poskytovanie sociálnej služby a je potrebné 
postupovať v zmysle pokynov RÚVZ a ÚVZ SR. 
 

ZMENA V UVOĽŇOVANÍ OPATRENÍ A HLÁSENIE O  MIMORIADNEJ UDALOSTI: 

Ak sa poskytovateľ starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ocitne v 
zhoršenej epidemiologickej situácii v okrese v ktorom poskytuje starostlivosť 
deťom rodičov, ktorí navštívili okresy alebo krajiny so zhoršenou 
epidemiologickou situáciou resp. udržujú kontakt s takýmito osobami, môže v 
záujme zabezpečenia bezpečnosti detí, zamestnancov a chodu zariadenia 
rozhodnúť o dočasnom zavedení niektorých predchádzajúcich opatrení, ktoré 
už uvoľnil, a to v celej prevádzke alebo selektívne voči rizikovým prijímateľom 
sociálnej služby (rodičia detí).   
 
Zároveň je povinný ohlásiť zavedenie každého takéhoto opatrenia Ministerstvu 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a to odboru krízového manažmentu 
a bezpečnosti (OKMB). Ohlásenie vykoná prostredníctvom vyplnenia 
príslušného formulára, podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 tohto usmernenia. 
OKMB si môže dodatočne vyžiadať doplnkové informácie a poskytovateľ je 
povinný mu ich na vyžiadanie poskytnúť.  

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie-25_5_2020_final_na-web_jasle.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie-25_5_2020_final_na-web_jasle.pdf


 
V prípade, ak sa v prevádzke sociálnych služieb potvrdí prítomnosť ochorenia 
na COVID-19 u zamestnanca alebo klienta, poskytovateľ sociálnych služieb 
neodkladne vypíše a odošle na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
a to na odbor krízového manažmentu a bezpečnosti (OKMB) hlásenie 
o mimoriadnej udalosti podľa vzoru uvedenom v prílohe č. 2 tohto usmernenia. 
 
Všetky ohlásenia sa zasielajú na emailovú adresu: 
odbkrman@employment.gov.sk  
 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE  

Usmernenie ÚVZ č. SOPZŠČ/4317/94824/2020 zo dňa 22.5.2020 
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_zar_pre_deti_do_3_roko
v.pdf 
Opatrenie ÚVZ č. OLP/4204/2020 zo dňa 22.5.2020 
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_opatrenia_prevadzky_zariaden
ia_pre_deti_a_mladez.pdf 
Usmernenie ÚVZ č. SOPZŠČ/4317/98561/2020 zo dňa 12.6.2020 
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_zariadeni_pre_deti_do_3
r_uvolnenie.pdf 
 

Vypracoval: odbor sociálnych služieb a odbor krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR 

Dátum: 9. júla 2020 

Materiál bude pravidelne aktualizovaný 
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Príloha č.1 

Správa o zavedení opatrenia  

V súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou alebo iným zvýšením rizika šírenia nákazy COVID – 19 

v prevádzke sociálnych služieb 

Názov poskytovateľa sociálnych služieb:  

 

Adresa: 

Riaditeľ/ka:      Kontakt na riaditeľa/ku:  

 

Základné informácie: 

Druh služby:    

Forma:        Čas: 

Celková kapacita:      Aktuálny počet klientov:  

Aktuálny počet zamestnancov:     Z toho odborní zamestnanci: 

Popis rizikových faktorov (situácie): 

 

 

 

Prijaté opatrenie 
 

Prijaté od  Predpoklad 
ukončenia 

   

   

   

   

   

 

V .........................., dňa     

Vypracoval: ...................................., funkcia ............................... 

 

 

 



Príloha č.2 

Správa o mimoriadnej udalosti  

COVID – 19 

Názov zariadenia:  

Adresa: 

Riaditeľ/ka:      Kontakt na riaditeľ/ku:  

 

Základné informácie: 

Celková kapacita .......... je ...... klientov, v súčasnosti sa v ......... fyzicky nachádza ......... klientov 

V .......... pracuje spolu ....... zamestnancov  

 

Popis krízovej situácie: 

 

 

Riaditeľ dnes situáciu telefonicky oznámila na RÚVZ....... ďalej riešila so (zriaďovateľom) nasledovne: 

Úloha (napr.):  
 

Termín plnenia Kontrola plnenia 

   

   

   

   

   

 

Záver – prípadné zmeny situácie riaditeľ ........... bezodkladne nahlási zriaďovateľovi. Ďalšie kroky sa prijmú 

po pretestovaní klientov u ktorých boli pozitívne protilátky IGG ....  

 

V .........................., dňa     

Vypracovala: ...................................., funkcia ............................... 

 


