
Iniciovala som uznesenia sociálnej komisie NSK aj Mesta Nitry

To najlepšie  
z mojich ciest

Na ochranu pred COVID-19 majú právo aj 
poskytovatelia  

ambulantných a terénnych sociálnych služieb



Dňa 15.3.2020 som iniciovala ako poslankyňa Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho 
kraja a Mestského zastupiteľstva v Nitre, aby príslušné sociálne komisie hlasovali o odporúčaní 
zariadeniam sociálnych služieb, ktoré poskytujú sociálne služby ambulatnou a terénnou 
formou na území Nitrianskeho samosprávneho kraja a Mesta Nitra a ktoré sú v kompetencii zo 
zákona VUC a miest a obcí, aby svoje prevádzky do odvolania zatvorili.  

Pobytové zariadenia sociálnych služieb sú už pred návštevami Vládou SR zatvorené. A fungujú 
v režime prísnej ochrany klientov aj zamestnancov.  

Je potrebné chrániť aj verejných aj neverejných poskytovateľov ambulatných a terénnych 
sociálnych služieb. 

Podľa zistení Nezávislej platformy SocioFórum boli ministerstvu adresované nasledovné 
argumenty: 

• Už  pred niekoľkými dňami sa niektoré mestá rozhodli a nariadili aj  poskytovateľom ambulantných sociálnych 
služieb uzavrieť svoje prevádzky. 

• Priamo úrady verejného zdravotníctva v jednotlivých okresoch trvajú na tom, že  aj ambulantné sociálne  služby 
musia zatvoriť svoje prevádzky. 

• Vzhľadom na neustále upozornenia zo strany príslušných štátnych  orgánov (napr. MZ SR, MV SR) týkajúcich sa 
prevencie pred šírením Korona vírusom sa mnohí klienti a ich príbuzní začali správať zodpovedne, hlavne seniori 
a ľudia so zdravotným postihnutím, a jednoducho sa rozhodli nenavštevovať ambulantnú službu, hlavne denné 
stacionáre a rehabilitačné strediská, v dôsledku čoho zamestnanci nemajú komu sociálnu službu poskytovať.  

• Najzávažnejším faktorom je však skutočnosť, že  v ambulantnej sociálnej službe sa  poskytuje sociálna služba  
hlavne  ľudom, ktorí okrem svojho vysokého  veku majú  rôzne  závažné zdravotné postihnutia a tým sú najviac 
ohrozenou skupinou obyvateľstva  a preto by nemali byť vystavovaní riziku, ku ktorému dochádza, keď  
prichádzajú zo svojej domácnosti a poobede sa vracajú domov, pričom nie je známe z akého prostredia 
prichádzajú a  v akom prostredí sa pohybujú po ukončení poskytovania sociálnej služby v poobedňajších 
hodinách. 

• Ak vláda SR považuje za dôležité, že na celom území SR uzavrela školy a aj materské škôlky, tak nerozumieme 
tomu, z akých dôvodov je potrebné argumentovať, že je nevyhnutné uzavrieť aj ambulantné sociálne služby, kde je 
situácia analogická a rovnocenná ako v materských školách a navyše  ľudia/klienti sú tam ešte vo vyššom riziku 
(je to vedecky preukázané) ako napr. malé deti v MŠ, pre svoje závažné zdravotné postihnutia.
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PRIJATÉ UZNESENIA na ochranu pred 
COVID-19 aj pre poskytovateľov ambulantných 
a terénnych sociálnych služieb pôsobiacich na 

území NSK a Mesta Nitra 
"Komisia sociálnej pomoci ZNSK odporúča verejným 
a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb 
poskytujúcich sociálne služby a odborné činnosti 
ambulatnou a terénnou formou na území NSK, aby 
od 16. marca 2020 zatvorili svoje prevádzky zariadení 
sociálnych služieb až do odvolania a to z dôvodu 
preventívnych opatrení pred panémiou ochorenia 
COVID-19. 

Komisia sociálnej pomoci ZNSK odporúča Riaditeľovi 
Úradu NSK rozposlať prostredníctvom emailu toto 
oznámenie ihneď všetkým verejným a neverejným 
poskytovateľom ambulatných a terénnych sociálnych 
služieb, ktoré sú v kompetencii VUC na území NSK."

"Komisia MZ v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného 
zdravia odporúča verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych 
služieb poskytujúcich sociálne služby ambulatnou formou a v 
nevyhnutných prípadoch bez ohrozenia klienta v domácom prostredí 
aj terénnou formou poskytovaných na území mesta Nitra, aby od 16. 
marca 2020 zatvorili svoje prevádzky zariadení sociálnych služieb až 
do odvolania a to z dôvodu preventívnych opatrení pred panémiou 
ochorenia COVID-19. Pokiaľ poskytovateľ ambulatných alebo 
terénnych sociálnych služieb nezavrie svoju prevádzku, odporúčame 
mu sa prísne riadiť odporúčaniami MZ SR a MPSVaR SR.  

Komisia MZ v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného 
zdravia odporúča prednostovi Mestského úradu v Nitre, aby 
prostredníctvom Odboru sociálnych služieb rozposlal prostredníctvom 
emailu toto uznesenie ihneď všetkým verejným a neverejným 
poskytovateľom ambulatných a terénnych sociálnych služieb, ktoré sú 
v zmysle zákona v kompetencii miest a obcí, na území mesta Nitra 
vrátane odporúčaní MZ SR a MPSVaR SR."

Dňa 15. - 16.3.2020 
Hlasovanie: ZA – 8, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 1

Dňa 15. - 16.3.2020 
Hlasovanie: ZA – 9, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 1



Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri poskytovaní 
finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa zákona o sociálnych službách na 
spolufinancovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou ambulantnou 
sociálnou službou, na základe uzatvorených písomných zmlúv o poskytovaní tohto finančného 
príspevku na rozpočtový rok 2020 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/
oznamenie-mpsvr-sr-ambulantne-sluzby.pdf  

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR (APSS v SR), Slovenská katolícka charita, 
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Komora opatrovateliek Slovenska (KOS), Asociácia 
odborných pracovníkov sociálnych služieb, Asociácie manažérov a audítorov kvality sociálnych 
služieb zo dňa 18.3.2020  STANOVISKO organizácií aktívnych v sociálnych službách k nutným 
opatreniam na zastavenie šírenie COVID-19 - Adresované:  vláde SR, Hlavnému hygienikovi SR 
a Ústrednému krízovému štábu — “Žiadame od Hlavného hygienika pokyn k uzatvoreniu všetkých 
ambulantných sociálnych služieb vrátane Denných stacionárov s tým, že ich pracovníci budú 
telefonicky a on-lin k dispozícii klientom a ich príbuzným.” 

Pokiaľ sa poskytovateľ ambulatných alebo terénnych sociálnych služieb rozhodne i 
naďalej poskytovať svoje sociálne služby bez obmedzenia, odporúčame mu prísne sa 
riadiť odporúčaniami MZ SR a MPSVaR SR. 

SPOLU TO ZVLÁDNEME
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