
Usmernenie 
k poskytovaniu sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou 

poskytovania sociálnej služby (ďalej „nepobytové zariadenie“) a nocľahární v čase 
obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 2. 11. 2020 do 9. 11. 2020 

v súlade s Vyhláškou ÚVZ SR č. 16/2020 z 30. 10. 2020 

 

V súlade s Vyhláškou ÚVZ SR č. 16/2020 z 30. 10. 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození 

verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa od 2. 

11. do 8. 11. 2020 (ďalej len “vyhláška“),  

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_12_2020.

pdf?fbclid=IwAR0WracS60evB_yRRXx6rplJ65nFV9bpgdXRDszQOgjoOxPnHkkl9Vd6Stw  sa pri 

poskytovaní sociálnej služby v zariadení ambulantnou formou postupuje nasledovne: 

 Pri prvom nástupe sa prijímateľ a zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby preukáže 

prevádzkovateľovi zariadenia (poverenému zamestnancovi) potvrdením o negatívnom výsledku 

RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným 

Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na 

ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do novembra 2020 subjektom podieľajúcim 

sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“ (ďalej len „negatívny test na Covid–19); 

 

 Ak sa na prijímateľa alebo zamestnanca vzťahujú výnimky podľa § 1 ods. 3 vyhlášky, túto 

skutočnosť preukáže príslušným dokladom (napr. lekárska dokumentácia, preukaz ŤZP, preukaz 

osoby s diagnózou autizmus a pod.) alebo potvrdením o výnimke od poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti, ktorého vzoru tvorí prílohu vyhlášky a súčasne predloží poskytovateľovi čestné 

vyhlásenie o zdravotnom stave prijímateľa a osôb, s ktorými je v styku (TU) alebo zdravotnom 

stave zamestnanca (TU). 

 

 Sociálnu službu v nepobytovom zariadení krízovej intervencie a v nocľahárni možno poskytovať 

aj fyzickej osobe, ktorá sa nepreukáže negatívnym testom na Covid-19, za účelom obstarania 

a zabezpečenia nevyhnutných základných životných potrieb, ak predloží poskytovateľovi čestné 

vyhlásenie o zdravotnom stave prijímateľa a osôb, s ktorými je v styku (TU), s prihliadnutím na 

druh sociálnej služby. 

 V čase od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020 sa zakazuje vstup aj sprevádzajúcej osobe 

prijímateľa sociálnej služby do vnútorných aj vonkajších priestorov zariadenia, pokiaľ sa 

nepreukáže potvrdením o negatívnom teste na Covid-19, dokladom alebo potvrdením o 

výnimke.  

 

 Prevádzkovatelia zariadení/poskytovatelia sociálnych služieb na všetky vstupy viditeľne umiestnia 

oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa vyhlášky a tohto usmernenia.  
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