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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 220 
zo 14. apríla 2020 

  

k Plánu riešenia znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 

medzi ľuďmi bez domova a pri prijímaní fyzických osôb do vybraných 

verejných alebo neverejných zariadení sociálnych služieb podmienených 

odkázanosťou a centier pre deti a rodiny 
 

Číslo materiálu: 7715/2020 

Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. Plán riešenia znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 medzi 

ľuďmi bez domova a pri prijímaní fyzických osôb do vybraných verejných 

alebo neverejných zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou  

a centier pre deti a rodiny; 

B. ukladá 

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 

poskytovateľom sociálnych služieb 

mimovládnym organizáciám pracujúcim s ľuďmi bez domova 

B.1. poskytovať súčinnosť predsedom samosprávnych krajov, primátorom miest 

a starostom obcí pri plnení úloh Plánu riešenia znižovania rizika vzniku 

a šírenia ochorenia COVID-19 medzi ľuďmi bez domova a pri prijímaní 

fyzických osôb do vybraných verejných alebo neverejných zariadení 

sociálnych služieb  podmienených odkázanosťou  a centier pre deti a rodiny 

 priebežne 

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 

B.2. zabezpečiť určenie centier pre deti a rodiny, ktoré zriadia dočasné samostatné 

skupiny, do ktorých budú na účely karantény prechodne umiestňované deti  

a zabezpečiť usmernenie centier pre deti a rodiny a orgánov sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately 

 priebežne 
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B.3. pripraviť kapacity účelových zariadení rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny  

na prípadné vykonávanie karantény detí, v prípade, že nebudú na zabezpečenie 

karantény postačovať kapacity centier pre deti a rodiny 

 priebežne 

B.4. určiť ako subjekty hospodárskej mobilizácie v rozsahu svojej pôsobnosti 

nasledovných poskytovateľov sociálnej služby v zmysle zákona č. 488/2008  

Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, a to neverejných 

poskytovateľov sociálnej služby a právnické osoby zriadené alebo založené 

obcou poskytujúce sociálne služby 

 bezodkladne 

B.5. v spolupráci s ministrom zdravotníctva určiť minimálne materiálne, personálne 

a hygienické podmienky na karanténnych miestach, ktoré budú určené na  

14–dňovú karanténu pred prijatím fyzických osôb do vybraných verejných 

alebo neverejných zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou 

pobytovou formou a v ktorých bude vykonaný odber klinických vzoriek na 

účely testovania na ochorenie COVID-19 (ďalej len „karanténne miesta“) 

 bezodkladne 

B.6. participovať finančným príspevkom na zabezpečenie prepravy pracovníka 

mobilného odberového miesta na odber vzorky fyzických osôb umiestnených 

v karanténnych zariadeniach pre ľudí bez domova, na karanténnych miestach  

v zariadeniach pre žiadateľov a prijímateľov sociálnych služieb podmienených 

odkázanosťou v centrách pre deti a rodiny a pre žiadateľov ohrozených 

správaním iných osôb na živote a zdraví, ktorých je potrebné neodkladne 

umiestniť v zariadení núdzového bývania 

 bezodkladne 

ministrovi zdravotníctva 

B.7. zabezpečiť vydávanie COVID-pasu na odber vzoriek fyzických osôb 

umiestnených v karanténnych zariadeniach pre ľudí bez domova, 

v karanténnych miestach v zariadeniach pre žiadateľov a prijímateľov 

sociálnych služieb podmienených odkázanosťou a v centrách pre deti a rodiny 

a pre žiadateľov ohrozených správaním iných osôb  na živote a zdraví, ktorých 

je potrebné neodkladne umiestniť v zariadení núdzového bývania 

 bezodkladne 

B.8. vydať usmernenie pre operačné stredisko na zabezpečenie prepravy pracovníka 

mobilného odberového miesta prostredníctvom DZS na odber vzorky  

pre fyzické osoby umiestnené v karanténnych zariadeniach pre ľudí bez 

domova, na karanténnych miestach v zariadeniach pre žiadateľov 

a prijímateľov sociálnych služieb podmienených odkázanosťou a centrách pre 

deti a rodiny, ktoré zo zdravotných dôvodov nie je možné dopraviť na mobilné 

odberové miesto 

 bezodkladne 

B.9. určiť zoznam zdravotníckych zariadení, v ktorých budú hospitalizované 

a liečené fyzické osoby z karanténnych miest v zariadeniach určených  

na vykonávanie karanténneho pobytu pre žiadateľov a prijímateľov sociálnych 

služieb podmienených odkázanosťou a prijímatelia sociálnych služieb 
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v zariadeniach podmienených odkázanosťou s potvrdeným ochorením  

COVID-19, na základe indikácie hospitalizácie infektológom  

 bezodkladne 

B.10. určiť zoznam zdravotníckych zariadení, v ktorých budú ľudia bez domova 

s potvrdeným ochorením COVID-19 na základe indikácie infektológom 

hospitalizovaní a liečení 

 bezodkladne 

B.11. určiť zoznam ústavných zdravotníckych zariadení, v ktorých budú 

hospitalizovaní klienti z centier pre deti a rodiny, ktorí budú vykazovať 

príznaky ochorenia COVID - 19 do vylúčenia ochorenia výsledkami testov 

a hospitalizovaní a liečení klienti z centier pre deti a rodiny do vyliečenia,  

na základe indikácie hospitalizácie infektológom 

 priebežne 

predsedom samosprávnych krajov 

primátorom miest s počtom obyvateľov nad 20 000 

B.12. určiť karanténne zariadenia, v ktorých bude vykonávaná izolácia ľudí  

bez domova 

 priebežne 

B.13. zabezpečiť prítomnosť zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov 

zabezpečujúcich poskytovanie sociálnej služby len vo vyčlenených 

karanténnych  priestoroch v zariadeniach so zriadenými karanténnymi 

miestami 

 priebežne 

ministrovi vnútra 

primátorom miest 

starostom obcí 

B.14. zabezpečiť poriadok a bezpečnosť v karanténnych zariadeniach pre ľudí  

bez domova  

 priebežne 

predsedom samosprávnych krajov  

B.15. vo svojej územnej pôsobnosti zriadiť karanténne miesta pre príjem žiadateľov 

o bezodkladné poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach podmienených 

odkázanosťou, ktorými sú špecializované zariadenie a domov sociálnych 

služieb 

 priebežne 

B.16. vo svojej územnej pôsobnosti zriadiť karanténne miesta pre príjem žiadateľov 

– fyzických osôb ohrozených správaním iných osôb na živote a zdraví, ktorých 

je potrebné neodkladne umiestniť v zariadení núdzového bývania  

 bezodkladne 

B.17. zabezpečiť prítomnosť zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov 

zabezpečujúcich poskytovanie sociálnej služby len vo vyčlenených 
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karanténnych  priestoroch v zariadeniach so zriadenými karanténnymi 

miestami 

 bezodkladne 

primátorom miest s počtom obyvateľov nad 20 000 

B.18. zriadiť karanténne miesta  pre príjem žiadateľov o bezodkladné poskytovanie 

sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou, ktorými  

sú zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby  

 bezodkladne 

ministrovi zdravotníctva 

hlavnému hygienikovi SR 

regionálnym hygienikom 

primátorom miest  

starostom obcí 

B.19. zabezpečiť zásobovanie karanténnych miest, potravinami,  vodou 

a hygienickými potrebami a v prípade potreby zvážiť zriadenie improvizovanej 

kuchyne a nemocnice pre ľudí bez domova, zabezpečiť informovanosť 

a komunikáciu, zabezpečiť osobitné sledovanie úzkych kontaktov ľudí  

bez domova 

 priebežne 

hlavnému hygienikovi SR 

B.20. ustanoviť podmienky karantény a nevyhnutný rozsah ochrany zamestnancov 

v karanténnych zariadeniach pre ľudí bez domova, zamestnancov  

na karanténnych miestach a zamestnancov centier pre deti a rodiny (pobytová 

forma) ochrannými pracovnými prostriedkami a hygienické podmienky 

prevozu klientov zo zariadení sociálnych služieb, karanténnych zariadení,  

a centier  

pre deti a rodiny do/z mobilného odberného miesta  

 bezodkladne 

B.21. zabezpečiť vyhodnotenie testov pre ľudí bez domova, ktorí boli určení  

do karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova 

 bezodkladne 

B.22. zabezpečiť nahlásenie pozitívnych aj negatívnych výsledkov testov  

do karanténnych miest a centier pre deti a rodiny  

 bezodkladne 

hlavnému hygienikovi SR 

regionálnym hygienikom 

B.23. zabezpečiť epidemiologické vyšetrovanie pacientov v ústavných 

zdravotníckych zariadeniach na ochorenie COVID-19 a následné vydanie 

povolenia v prípade negatívneho výsledku laboratórneho vyšetrenia pre 

pacientov, ktorí budú prijatí alebo opätovne prijatí do zariadenia sociálnych 

služieb podmienených odkázanosťou s poskytovaním sociálnej služby 

pobytovou formou 
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 priebežne 

B.24. zabezpečiť epidemiologické vyšetrovanie klinických vzoriek fyzických osôb  

na karanténnych miestach na ochorenie COVID-19 a  následné vydanie 

povolenia na umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb v prípade 

negatívneho výsledku laboratórneho vyšetrenia 

 priebežne 

predsedovi Správy štátnych hmotných rezerv SR 

primátorom miest 

starostom obcí 

B.25. vyskladnenie osobných ochranných prostriedkov pre odberové skupiny, 

zdravotníckych pracovníkov, zamestnancov regionálnych úradov verejného 

zdravotníctva, určených zamestnancov na karanténnych miestach, pre osoby 

umiestnené na karanténnych miestach a v centrách pre deti a rodiny 

 priebežne 

prednostom okresných úradov 

B.26. operatívne podľa potreby riešiť požiadavky subjektov hospodárskej 

mobilizácie - centier pre deti a rodiny, zariadení sociálnych služieb 

podmienených odkázanosťou  na pridelenie zamestnancov, zariadení krízovej 

intervencie 

 priebežne. 

Vykonajú:  minister zdravotníctva 

minister vnútra 

minister práce, sociálnych veci a rodiny  

predsedovia samosprávnych krajov 

hlavný hygienik SR 

regionálni hygienici 

predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR 

primátori miest 

starostovia obcí 

prednostovia okresných úradov 

poskytovatelia sociálnych služieb 

mimovládne organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova 


