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DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 

Útulok sv. Vincenta de Paul, Ivanská cesta 32, Bratislava 

 

 

PLÁN REPROFILIZÁCIE LÔŽOK  

V PRÍPADE VÝSKYTU INFEKČNÉHO PRENOSNÉHO OCHORENIA VYŽADUJÚCEHO  

IZOLÁCIU KLIENTOV PRIAMO V PRIESTOROCH ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 

 

Článok I.  

Úvodné ustanovenia 

 

1. DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, so sídlom Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava-Staré 

mesto, IČO: 37 924 443 („poskytovateľ“) je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné 

služby.  

2. Poskytovateľ je zriaďovateľom a prevádzkovateľom Útulku sv. Vincenta de Paul na Ivanskej ceste 32 

v Bratislave („útulok“), v ktorom poskytuje sociálnu službu nízkoprahového charakteru v útulku podľa 

§ 26 zákona o sociálnych službách. 

3. Prijímateľmi tejto sociálnej služby sú ľudia bez domova, a to predovšetkým ľudia bez domova 

s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorý si nevyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť 

v zdravotníckom zariadení („klienti“). 

4. Útulok nie je ubytovacím zariadením sociálnych služieb v zmysle § 12 ods. 1 vyhlášky Ministerstva 

zdravotníctva SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov 

a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia („vyhláška“), 

v ktorom sa povinne zriaďuje miestnosť na izoláciu chorých. 

5. V súlade s príslušným usmernením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a vyhláškou 

poskytovateľ vydáva tento plán reprofilizácie lôžok v prípade výskytu infekčného prenosného 

ochorenia v útulku vyžadujúceho izoláciu klientov priamo v priestoroch útulku. 

 

Článok II.  

Dodržiavanie opatrení pri výskyte infekčných prenosných ochorení  

a reprofilizácia lôžok v útulku 

 

1. V prípade potvrdenia výskytu infekčného prenosného ochorenia u jedného či viacerých klientov alebo 

zamestnancov útulku personál zariadenia bezodkladne pristúpi k prijímaniu opatrení určených na 

zamedzenie prípadného šírenia takéhoto ochorenia v útulku, a to vrátane okamžitej zvýšenej 

dezinfekcie určených priestorov, plôch a predmetov nachádzajúcich v zariadení, presunu klienta do 

izolačnej miestnosti zriadenej v unimobunke nachádzajúcej sa pri budove útulku, ak to bude potrebné, 

ako aj reprofilizácie lôžok, ak si ju vzniknutá situácia v útulku bude vyžadovať. 

2. V prípade potvrdenia výskytu infekčného prenosného ochorenia u jedného klienta vyžadujúceho 

izoláciu priamo v zariadení sa klient presunie do izolačnej miestnosti zriadenej v unimobunke 

nachádzajúcej sa pri budove útulku. 

3. V prípade potvrdenia výskytu takéhoto infekčného prenosného ochorenia u viacerých klientov súčasne 

vedúci pracovníci útulku v rámci reprofilizácie lôžok určia jednu či viaceré ubytovacie miestnosti 

klientov v útulku za dočasné karanténne miestnosti, a to vždy v závislosti od konkrétneho počtu 

klientov, u ktorých bolo ochorenie vyžadujúce izoláciu priamo v zariadení potvrdené, resp. u ktorých 

existuje povinnosť podrobiť sa izolácii priamo v zariadení bez potvrdenia nákazy z preventívnych 

dôvodov v zmysle príslušných právnych predpisov alebo v zmysle rozhodnutia príslušného 

regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 
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4. V prípade potvrdenia výskytu ochorenia COVID-19 u klienta a v prípade, ak si to aktuálna situácia 

v zariadení bude vyžadovať, môžu vedúci pracovníci útulku so súhlasom klienta taktiež rozhodnúť 

o jeho presune do karanténneho zariadenia prevádzkovaného mestom Bratislava s cieľom vytvorenia 

priestoru pre izoláciu pre ľudí bez domova s ochorením COVID-19, ku ktorým patria aj klienti útulku. 

5. Každá ubytovacia miestnosť pre klientov v útulku je vhodná za určenie ako dočasná karanténna 

miestnosť. V každej dočasnej karanténnej miestnosti určenej pre klientov bude maximálne taký počet 

lôžok, aký bol určený príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva pri schválení prevádzky 

útulku. V každej dočasnej karanténnej miestnosti sa budú nachádzať lôžka s matracmi, podušky, 

prikrývky, obliečky, plachty v požadovanom počte, ako aj skriňa a nádoba na odpadky. Každá dočasná 

karanténna miestnosť musí byť dostatočne zreteľne označená ako „dočasná izolačná miestnosť“. 

6. Počet prvých dočasných karanténnych miest, resp. karanténnych miestností bude určený tak, aby 

reorganizácia prostredia v zariadení a preskupenie klientov v rámci útulku bolo podľa možností čo 

najmenej komplikované pre klientov, ako aj samotnú prevádzku zariadenia. 

7. Vedúci pracovníci útulku ďalej určia sociálne zariadenie a kúpeľňu, ktoré budú slúžiť výlučne potrebám 

izolovaných klientov (ak je to možné). V prípade potreby rozhodnú taktiež o určení aj ďalších 

ubytovacích miestností v útulku ako dodatočných dočasných karanténnych miestností.  

8. Personál útulku bude pravidelne monitorovať zdravotný stav klientov izolovaných v izolačnej 

miestnosti a/alebo v dočasných karanténnych miestnostiach v útulku a konzultovať ho podľa potreby 

s pracovníkmi záchrannej zdravotnej služby. 

9. Ak si to situácia v zariadení bude vyžadovať, vedúci pracovníci útulku popri dočasných karanténnych 

miestnostiach pre klientov určia, resp. zriadia súčasne aj osobitnú oddychovú miestnosť pre tých 

zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať starostlivosť o izolovaných klientov. V prípade potreby bude 

táto miestnosť zriadená v unimobunke, ktorá sa nachádza pri vstupe do areálu, v ktorom sa útulok 

nachádza. Sociálne zariadenie a kúpeľňa pre tento personál bude v prípade potreby riešená samostatným 

sanitárnym kontajnerom, ktorý bude za týmto účelom pristavený k oddychovej miestnosti. 

10. Zamestnanci, ktorí budú zabezpečovať starostlivosť o izolovaných klientov, budú mať k dispozícii 

dostatočný počet bežných a osobných ochranných pracovných prostriedkov. V miestnosti určenej na 

odpočinok týchto zamestnancov sa bude nachádzať lôžko s matracom, podušky, prikrývky, obliečky, 

plachty v potrebnom počte, ako aj stôl, stoličky a nádoba na odpadky. 

11. Komunálny a biologický odpad vznikajúci z prevádzky izolačnej miestnosti a/alebo dočasných 

karanténnych miest, resp. miestností bude vhodným spôsobom skladovaný v na to vyčlenených 

priestoroch patriacich k útulku a následne zlikvidovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

prostredníctvom oprávnenej osoby. 

12. Vedúci pracovníci útulku budú v prípade potreby včas a priebežne konzultovať postup vytvorenia, resp. 

určenia dočasných karanténnych miest, resp. miestností s príslušným regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva. 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento plán nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania.  

 

 

V Bratislave dňa 13.09.2021 

 

 

 

__________________________________________ 

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 

Mgr. Jozef Kákoš, riaditeľ 


