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Krízový plán 

pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu 

Covid-19, resp. iných prenosných ochorení 

 

Aktualizované :   2022-02-01 

 

 

Krízový plán je súbor postupov, opatrení, pokynov a zásad, vytvorený za účelom prevencie 

a zvládania krízovej situácie v súvislosti s pandémiou  COVID-19 (vrátane variantov ďalej len COVID 

19).Vzhľadom na popis činností a obsah dokumentu, môže byť použitý aj v iných mimoriadnych 

situáciách zapríčinených šírením a vznikom iných prenosných ochorení. 

V CSS VITA VITALIS pracuje doleuvedený INTERNÝ KRÍZOVÝ TÍM ( ďalej len IKT), pod 

vedením p. riaditeľky Mgr. Terézie Sisákovej, ktorá je zodpovedná za riadenie aktivít počas pandémie 

COVID-19, za včasnú pripravenosť zariadenia plniť úlohy vyplývajúce z určenia CSS Vita vitalis, za 

plnenie úloh zariadenia - ako subjektu hospodárskej mobilizácie, za včasné plnenie platných opatrení 

a pokynov nadriadených štátnych orgánov, zriaďovateľa a kontrolnú činnosť. 

INTERNÝ KRÍZOVÝ TÍM 

 Meno a priezvisko Funkcia  v CSS Funkcia v IKT skratky 

1 Mgr. Sisáková  Terézia Riaditeľka CSS Riaditeľ IKT TS 

2 Mgr. Smereková Mária Manažérka kvality Zástupca riaditeľa IKT MS 

3 Mgr. Šarossyová Renáta Vedúca  ošetrovateľ. odd Vedúca karanténnej zóny RŠ 

4 Mgr. Rimková  Zdenka  Vedúca ekonomického odd Člen IKT ZR 

5 Bc. Miriama Oslovičová Manažérka ošet. opat. 

procesu 

Člen IKT MO 

6  Mgr. Millá Gabriela Vedúca sociálneho. odd Člen IKT GM 

7 Mgr. Kyseľová Katarína Vedúca vnútorného  odd Člen IKT KK 

8 Bc. Haasová Zuzana Vedúca stravovacieho odd Člen IKT ZH 
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Všetci členovia IKT svojím podpisom potvrdzujú, že sú plne zodpovední za zabezpečenie a kontrolu 

im pridelených úloh a budú súčinní pri plnení ostatných úloh v zmysle tohto Krízového  plánu. 

Ide najmä, ale nie len, o plnenie operatívnych aktivít - spojených s  aktuálnou závažnou 

epidemiologickou situáciou COVID 19 a v súvislosti s riešením plánovaných aktivít, ale aj  

neočakávaných  situácií, ktoré by mohli ohrozovať priamo aj nepriamo životy a zdravie osôb, 

materiálne hodnoty, životné prostredie ako aj majetok, ciele a funkcie CSS Vita vitalis. IKT posúdil 

a štatutár zariadenia schválil tento krízový plán dňa 1.2.2022 

 

1. Účel a záväznosť krízového plánu 

Tento krízový plán bol vytvorený za účelom prevencie a zvládania krízovej situácie v súvislosti 

s epidemiologickou situáciou spôsobenou novým koronavírusom /ďalej len COVID-19/ počas jej 

trvania, avšak vzhľadom na svoj obsah a popísané činnosti môže byť použitý aj v ostatných 

mimoriadnych situáciách zapríčinených šírením a vznikom iných prenosných ochorení. 

 

Tento krízový plán je záväzný pri koordinácii činností zameraných na zvládnutie mimoriadnej situácie 

prostredníctvom INTERNÉHO KRÍZOVÉHO TÍMU a je záväzný pre všetkých členov IKT. 

COVID -19 je ochorenie spôsobené vírusom  s označením SARS – CoV-2. Je to kvapôčková infekcia, 

ktorá sa podľa doterajších poznatkov, prenáša vzduchom vo forme kvapôčok. Koronavírus spôsobujúci  

ochorenie COVID-19 predstavuje nový  kmeň vírusu, ktorý u ľudí  nebol dosiaľ známy. Odhadovaný 

inkubačný čas sa líši vzhľadom na jednotlivé jeho varianty a mutácie.  

Terminológia je uvedená v 1. prílohe KP. 

 

2. Krízové riadenie 

Krízové riadenie je špeciálnou manažérskou funkciou, ktorá je zameraná na riadenie organizácie 

v prípade krízy, na prípravu na krízové situácie a ich prevenciu. 

Systémovo cielenou realizáciou krízového plánu vrcholový manažment zabezpečuje ochranu 

a bezpečnú prevádzku organizácie v mimoriadnej situácii (v núdzovom stave). 

V CSS Vita vitalis sa vyhlasuje  a ukončuje krízové riadenie Príkazným listom štatutára.  
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3. Interný krízový tím 

Pôvodný Krízový štáb zariadenia CSS Vita vitalis bol dňa 18.01.2022 v zmysle Metodiky krízového 

riadenia pandemickej situácie v sociálnych službách z 2.8.20211 premenovaný na IKT.   

Systémovo cielenou realizáciou Krízového plánu manažment zariadenia zabezpečuje ochranu 

a bezpečnú prevádzku organizácie v mimoriadnej situácii (núdzovom stave).  

Zástupca riaditeľa IKT je manažér kvality. V prípade neprítomnosti členov krízového štábu, ich 

zástupcu, ako aj rozsah zastupovania určí riaditeľ IKT.  

IKT sa stretáva podľa potreby. Zo stretnutia sa vystavuje záznam, ktorý obsahuje deň stretnutia IKT, 

menovite prítomných členov, konštatovania stavu, ktorý sa na stretnutí rieši, opatrenia, úlohy, 

zodpovednosť a iné. Záznamy sa vedú písomnou formou a zasielajú sa všetkým členom IKT e-

mailom. Všetka dokumentácia  súvisiaca s preventívnymi a zrealizovanými opatreniami sa  archivuje 

v COVID archíve na oddelení vnútornej prevádzky zariadenia.  

Osobná  neprítomnosť člena IKT na zasadaní IKT, ho nezbavuje zodpovednosti za pridelené  úlohy.   

 

4. Činnosti IKT 

IKT zabezpečuje, organizuje a vykonáva hlavne nasledovné činnosti: 

1. Stanovenie cieľov na dosiahnutie požadovanej úrovne bezpečnosti a ochrany prijímateľov 

sociálnych služieb, zamestnancov, majetku organizácie, ekonomickej rovnováhy a organizačnej 

celistvosti v špecifickom prostredí a situácii.  

2. V prípade ohrozenia vzniku a šírenia prenosného ochorenia sú v zariadení prijímané preventívne 

opatrenia a úlohy, ktoré sú uvedené v Zázname o preventívnom - nápravnom opatrení (2. príloha ku 

KP). Interný krízový tím vyberie opatrenia alebo stanoví optimálne poradie úloh na dosiahnutie cieľov 

krízového riadenia. 

3. Pri každom stanovovaní preventívnych opatrení sleduje IKT dopady zvoleného opatrenia na kvalitu 

života, zdravie a bezpečnosť prijímateľov sociálnej služby aj zamestnancov, ako aj vyhodnocuje mieru 

 
1 Metodika krízového riadenia pandemickej situácie v sociálnych službách MPSVR z 2.8.2021, 

https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/metodika-

krizoveho-riadenia/metodika-krizoveho-riadenia-pandemickej-situacie-socialnych-sluzbach_ob-2021-08-16-1-gali.pdf 
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obmedzenia základných práv a slobôd v zmysle ustanovení prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách, 

kritéria podmienky kvality č. 2.6. príloha Záznam o použití netelesného a telesného obmedzenia 

prijímateľa sociálnej služby) 3.príloha  ku KP.   

4. CSS Vita Vitalis má vypracované odborné/pracovné postupy a alternatívne postupy, ktorými napĺňa 

stanovené ciele, ktoré vyplynú z pokynov súvisiacich s pandémiou COVID 19 napr. RÚZV, MPSVR, 

MZ SR, zriaďovateľ a pod. 

5. CSS Vita vitalis má vypracovaný krízový plán a pravidelne ho aktualizuje pri zmenách formou 

dodatkov, minimálne 1x ročne sa prehodnocuje celý. IKT v rámci dennej alebo operatívnej porady 

vyhodnocuje stanovené úlohy, opatrenia a v prípade potreby tento plán aktualizuje.  

 6. Členova IKT na pracovných poradách rozvíja u svojich zamestnancov úsudky o účinku 

navrhnutých opatrení a úlohách, ktorými zabezpečuje bezpečnosť PSS, zamestnancov ako aj 

ekonomickú stabilitu. To znamená, že v rámci denných operatívnych porád vedú členovia IKT 

diskusiu k navrhovaným opatreniam, ktoré sa zbierajú od všetkých zamestnancov a iných relevantných 

zainteresovaných strán, ktorými sú najmä rodina, dodávatelia, územne príslušný krízový štáb, 

zriaďovateľ, RÚVZ a pod. Z porady IKT organizácia robí a archivuje záznamy.  

7. IKT zabezpečuje plnenie a kontrolu aktivít krízového plánu a stanovených cieľov a úloh zo 

zasadnutí IKT. 

8. IKT sa riadi dokumentom „Usmernenie postupu pre prípad prvého pozitívne testovaného 

prijímateľa alebo zamestnanca na SARS-CoV-2 variant Omicron – zdroj MPSVR SR“. 

9. IKT zabezpečuje a podľa potreby vyhodnocuje „Denný monitoring a skríning aktuálnej 

pandemickej situácie“ a podľa výsledkov reaguje na vzniknutú situáciu. 

10. IKT zabezpečuje komunikáciu so zamestnancami, PSS, rodinnými príslušníkmi a ostatnými 

relevantnými zainteresovanými stranami v zmysle Krízového plánu.  

 

11. IKT zabezpečuje výber činností odborných procesov resp. činností a ich koordináciu 

(opatrovateľský, ošetrovateľský, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ekonomický... ) so 

zameraním na prevenciu výskytu koronavírusu a v prípade výskytu koronavírusu na znižovanie 

dopadov infekcie.  
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12. IKT zabezpečuje výber obslužných činností a ich koordináciu v období krízovej situácie a 

vyhodnocovanie obslužných činností so zameraním na dodržiavanie opatrení hygienicko- 

epidemiologického plánu. 

 

13. IKT podľa potreby aktualizuje krízový plán, kontroluje realizáciu vybraných opatrení v praxi, 

určuje poradie úloh na dosiahnutie špecifických cieľov KP.  

 

14. Za krízovú pripravenosť zariadenia CSS Vita vitalis, riadenie aktivít počas krízy, včasné prijatie 

opatrení a ich plnenie je zodpovedný štatutár zariadenia CSS Vita vitalis. 

 

5. Systém komunikácie 

Komunikáciu so zamestnancami na jednotlivých úsekoch zabezpečujú riadiaci zamestnanci, ktorí sú 

zároveň členmi IKT. Komunikácia prebieha formou osobnou, videohovormi, telefonickou, mailovou, 

prostredníctvom dostupných informačných tabúľ v interných priestoroch poskytovateľa a internými 

formami hlásení.  

Komunikácia medzi členmi IKT je zabezpečovaná osobnou formou pri pravidelných stretnutiach, 

telefonickou, mailovou a prostredníctvom mobilných aplikácií.  

 Komunikácia s prijímateľmi ohľadom vzniknutej situácie prebieha minimálne jeden krát denne 

prostredníctvom vopred určených zamestnancov, a to primeraným spôsobom.  

Komunikácia s príbuznými a ostatnými zainteresovanými stranami a verejnosťou je zabezpečovaná 

prostredníctvom kontaktných osôb a to formou telefonickou v čase od 07:30 h do 15:00 h, elektronicky 

a osobne za dodržania platných protiepidemiologických opatrení. V prípade situácie, ktorá neznesie 

odklad, je možná komunikácia kedykoľvek. Kontaktné údaje sú zverejnené na webovej stránke CSS 

Vita vitalis. Príbuzní alebo iné blízke osoby prijímateľov sociálnych služieb sú o tejto možnosti 

informovaní aj prostredníctvom SMS a mailovej komunikácie.  

 Komunikáciu s médiami vedie výhradne štatutárny zástupca, resp. ním poverený zamestnanec alebo 

zriaďovateľ. 
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Na stránke zariadenia https://www.cssvolgpo.sk/ sú uvedené kontaktné telefónne čísla a emailové 

adresy (30. príloha KP). 

6. Krízová komunikácia 

 

1) Zamestnanci a PSS, ktorí sú vystavení nebezpečenstvu majú právo na informácie o charaktere 

rizika, preventívnych opatreniach a vhodnom správaní sa pri mimoriadnych udalostiach. IKT 

zabezpečuje tok informácií všetkým zainteresovaným stranám,  predovšetkým PSS 

a zamestnancom.  

2) Model procesu komunikácie rizika sa vzťahuje k sociálne psychologickým procesom a preto je 

potrebné sa v rámci krízového riadenia venovať komunikácii rizík takým spôsobom, aby bolo 

zabezpečené u PSS, zamestnancov a ďalších zainteresovaných strán (rodina, komunita, 

dodávatelia...) požadované ochranné správanie. 

3) V tomto bode krízového plánu sa počíta s vhodnými metódami sociálnej práce a ošetrovateľstva, 

ktoré začnú bezodkladne  využívať najmä pracovníci  sociálneho a  ošetrovateľsko – 

opatrovateľského oddelenia. Dôležitou súčasťou práce  je koordinovaná informovanosť, zníženie 

paniky, zachovanie pokoja, prevencia stresu u klientov, rodín klientov a zamestnancov. 

Pri komunikácii s osobami, ktorí sa ocitli v mimoriadnej situácii platia tieto zásady: 

a) komunikujte optimálne (verbálna a neverbálna  komunikácia a reč tela sú v súlade), 

b) komunikujte empaticky, 

c) komunikujte štruktúrovane a jasne, 

d) komunikujte primerane asertívne, 

e) aktívne počúvajte, čo človek, ktorý je zasiahnutý mimoriadnou udalosťou potrebuje. 

4) Pri komunikácii s prijímateľom je potrebné dávať najavo trpezlivosť, neponáhľať sa (aj keď 

nemáme čas), neskákať do reči. Je správne prejavovať záujem, pochopenie, súcit a vnímavosť. Je 

potrebné držať vlastné emócie pod kontrolou.  

 

7. Informačná povinnosť zamestnancov 

Informačnú povinnosť zamestnancov v súvislosti s opatreniami na predchádzanie vzniku a šírenia 

prenosného ochorenia upravuje písomné nariadenie štatutárneho zástupcu organizácie. Ostatné 

https://www.cssvolgpo.sk/
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informácie upravujú písomné informačné pokyny, ktoré sú zverejnené prostredníctvom vývesnej 

tabule alebo sú osobne/rozhlasom či písomne odkomunikované. 

 Informačná povinnosť zamestnancov vo vzťahu k predchádzaniu vzniku a šírenia prenosných 

ochorení je zabezpečovaná podľa aktuálnych informácií / usmernení zverejnených: 

• na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:  www.uvzsr.sk;  

• na stránke MPSVR SR: www.employment.gov.sk; 

• na stránke Ministerstva zdravotníctva: www.mzsr.sk; 

• na stránke www.korona.gov.sk (napr. informačná povinnosť o cestovateľskej anamnéze...), 

• na stránke zriaďovateľa. 

Informačnú povinnosť zamestnancov v súvislosti s opatreniami na predchádzanie vzniku a šíreniu 

prenosného ochorenia COVID-19 je zamestnancom nariadená v zmysle pokynov IKT. 

Zamestnanec je povinný informovať zamestnávateľa o okolnostiach ktoré by mohli mať vplyv na jeho 

zdravotný stav v súvislosti s COVID-19 a je povinný vždy pred nástupom do pracovnej smeny,  

potvrdiť tieto okolnosti a ďalšie relevantné  informácie vlastnoručným podpisom na príslušnom tlačive 

na vrátnici CSS Vita vitalis. 

 

8. Preventívne opatrenia 

Poverená osoba denne sleduje aktuálne informácie zverejnené: 

• na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: www.uvzsr.sk;  

•  na stránke MPSVR SR: www.employment.gov.sk;  

• na stránke Ministerstva zdravotníctva: www.mzsr.sk;  

• na stránke www.korona.gov.sk, 

• na stránke zriaďovateľa zariadenia. 

 

Pri aplikácii preventívnych opatrení do praxe sa zariadenie riadi  aktuálne platnou Metodikou 

krízového riadenia pandemickej situácie v sociálnych službách zo dňa 2.8.2022 od MPSVR SR  

 

http://www.uvzsr.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.mzsr.sk/
http://www.korona.gov.sk/
http://www.uvzsr.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.mzsr.sk/
http://www.korona.gov.sk/
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Prílohy tohto dokumentu tvoria tlačivá, ktoré boli prevzaté z tejto metodiky a sú prispôsobené/ 

upravené/doplnené podľa potrieb zariadenia.  

 

9. Riadenie rizík  

1) Krízová situácia a časť z opatrení spôsobuje nárast rizikových oblastí, v ktorých vznikajú alebo sa 

zvyšuje pravdepodobnosť vzniku rizík. Preto je dôležité, aby sa počas krízového riadenia 

pracovalo intenzívne s rizikami.  

2) V CSS sú zamestnanci v rámci svojej odbornosti a kvalifikácie/prac. náplne kompetentní:     

✓ identifikovať riziká, 

✓ hodnotiť riziká, 

✓ elokovať riziká, to znamená, že rozkladá riziká na jednotlivých zúčastnených zamestnancov, 

✓ ošetrovať riziká, a to prostredníctvom rôznych konceptov, modelov, metód a zaznamenávať ich 

do dokumentácie, 

✓ zavádzať monitorovacie nástroje kontroly a to najmä pri: 

• PSS (napr. sledovanie zdravotného stavu; odchody – príchody PSS z dôvodu vyšetrenia 

a pod.), 

• pracovníkoch (napr. sledovanie psychického stavu; prítomnosť – neprítomnosť na 

pracovisku a pod.), 

• organizácii ako takej z pohľadu infraštruktúry v miestnej komunite (pohyb návštev, stav 

zásob, stav ochranných prostriedkov a dezinfekcie,  periódy používania germicídnych 

žiaričov a pod.), 

• v prípade potreby vyhodnocovať preventívne a nápravné opatrenia z pohľadu dopadov 

a dôsledkov identifikovaných rizík. 

V prípade, že sa vyskytne mimoriadna udalosť pri ktorej je potrebné obmedziť prijímateľa, vyplní 

zamestnanec Záznam o mimoriadnej udalosti (5.príloha ku KP). Dokumentácia o mimoriadnych 

udalostiach sa v zariadení využíva ako nástroj zabezpečenia bezpečnosti a kvality vo všetkých 

riadiacich, odborných aj obslužných činnostiach. 

3) V krízovom riadení je povinný každý pracovník dbať na to, aby rozpoznal riziko alebo chybu, ktoré 

sa môžu vyskytnúť v priebehu poskytovania sociálnych služieb a oznámil to bezodkladne priamemu 
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nadriadenému. Ten posúdi charakter a závažnosť rizika alebo chyby a prijme preventívne a nápravné 

opatrenie prostredníctvom IKT.  

4) Na základe posúdenia vieme stanoviť riziká vyplývajúce z diagnózy  alebo anamnéz prijímateľa 

sociálnej služby a následne vieme stanoviť opatrenia na zabránenie alebo zníženie rizika 

u konkrétneho prijímateľa s konkrétnymi opatreniami.  

5) Každý zamestnanec musí zvážiť pri realizácii všetkých preventívnych opatrení dopady 

a následky rizík a k nim prispôsobiť svoje správanie a pracovné výkony. Preto počas krízového 

riadenia berieme  na vedomie rozdielne vnímanie prijateľnosti rizika ako aj rozdielne reakcie.  

 

6) Organizácia odborných a obslužných činností a iných činností v zariadení sa riadi: 

• Metodikou krízového riadenia pandemickej situácie v sociálnych službách zo dňa 2.8.2021 od 

MPSVR SR  (vrátane príloh),  

• Pandemickým plánom SR, 

• úlohami prijatými na stretnutí IKT (osobitné prílohy ku KP), 

• aktuálnymi usmerneniami orgánov a inštitúcií štátnej správy (MPSVR SR, MZ SR, RÚVZ SR, 

nariadeniami hlavného hygienika a pod ), 

• pokynmi zriaďovateľa a štatutára zariadenia. 

 

10. SUBJEKT HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE 

 

Vláda SR schvaľuje a vyhlasuje subjekty hospodárskej mobilizácie na zabezpečenie niektorých 

opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia 

druhej vlny koronavírusu COVID-19. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo PSK  určí v rozsahu svojej pôsobnosti 

poskytovateľov sociálnych služieb alebo subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

ako subjekt hospodárskej a určeným poskytovateľom sociálnych služieb spresní vykonávanie opatrenia 

hospodárskej mobilizácie. 
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Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb na účely určenia subjektov hospodárskej mobilizácie sú 

uvedení v prílohe č.19 k Pandemickému plánu MPSVR SR2 .   

Pre zabezpečenie plynulého chodu zásobovania dodávkami energií a potravín je potrebné, aby 

zariadenie, ak bude určené ako subjekt hospodárskej mobilizácie, oznámilo príslušnému Okresnému 

úradu relevantné údaje, napr.: 

• číslo odberného miesta vody, elektrickej energie a plynu: 

− číslo odberného miesta vody - technické miesto odberu,  

− číslo odberného miesta elektrickej energie: EIC,  

− číslo odberného miesta plynu, 

− odhadované množstvo dennej spotreby potravín. 

 

 

11.ZOZNAM PRÍLOH 

 

1. príloha Terminológia a definície 

2. príloha Záznam o preventívnom nápravnom opatrení  

3. príloha Záznam o použití teles. a netel. obmedzenia prijímateľa 

4. príloha Denný skríning zamestnancov 

5. príloha Záznam o mimoriadnej udalosti 

6. príloha Personálne zabezpečenie v prípade nedostatku zamestnancov 

7. príloha Zoznam vecí zamestnanca v karanténe 

8. príloha Sledovanie PSS s podozrením na infekčné ochorenie 

9. príloha Zoznam činností počas mimoriadnej situácie– sociálne oddelenie 

10. príloha Zoznam činností počas mimoriadnej situácie – ošetrov. – opat. oddelenie 

11. príloha Zoznam činností počas mimoriadnej situácie – stravovacie oddelenie 

12. príloha Zoznam činností počas mimoriadnej situácie – ekon. oddelenie 

13. príloha Zoznam činností počas mimoriadnej situácie – vnútorné odd. 

14. príloha Manažment príjmu PSS 

15. príloha Súbor opatrení a postupov v čase krízovej situácie 

 
2 https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/hospodarska-
mobilizacia.html  

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/hospodarska-mobilizacia.html
https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/hospodarska-mobilizacia.html
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16. príloha Reprofilizácia lôžok 

17. príloha Pokyny v súvislosti s prevozom PSS do zdravot. zariadenia 

18. príloha Vzdelávanie – psychologická krízová intervencia– Manažment stresu 

19. príloha Rozvrh stravovania zamestnancov v jedálni 

20. príloha Záznamy z IKT 

21. príloha Informačné materiály k pandemic. situácii 

22. príloha Dobrovoľníci – čestné prehlásenie 

23. príloha Zamestnanci – súhlasné stanovisko k dobrovoľnému zotrvaniu v službe 

24. príloha Manažment PSS s dušev. chorobami  

25. príloha Plán dezinfekcie 

26. príloha Záznam o dezinfekcii priestorov a plôch 

27. príloha Záznam – dezinfekcia kancelárie 

28. príloha Germicídny žiarič - dezinfekcia 

29. príloha Dezinfekcia vozíkov 

30. príloha Kontakty 

31. príloha vyhradené 

 

 

 

12.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Tento krízový plán slúži na koordináciu činností počas mimoriadnej situácie. V prípade potreby sa 

činnosti  môžu operatívne doplniť a aktualizovať formou príloh ku krízovému plánu.  

S týmto Krízovým plánom musia byť dokázateľné oboznámení  všetci zamestnanci -bezodkladne. 
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 Meno a priezvisko Funkcia  v CSS Funkcia v IKT Podpis 

1 Mgr.  Sisáková  Terézia Riaditeľka CSS Riaditeľ IKT  

2 Mgr. Smereková Mária Manažérka kvality Zástupca riaditeľa IKT  

3 Mgr. Šarossyová 

Renáta 

Vedúca  ošetrovateľ. odd Vedúca karanténnej 

zóny 

 

4 Mgr. Rimková  Zdenka  Vedúca ekonomického 

odd 

Člen IKT  

5 Bc. Miriama 

Oslovičová 

Manažérka ošet. opat. 

procesu 

Člen IKT  

6  Mgr. Millá Gabriela Vedúca sociálneho. odd Člen IKT  

7 Mgr. Kyseľová 

Katarína 

Vedúca vnútorného  odd Člen IKT  

8 Bc. Haasová Zuzana Vedúca stravovacieho 

odd 

Člen IKT  

 

V Prešove  dňa : 1.2.2022 

počet strán: 12 

______________________ 

Rozdeľovník: 

1. Originál č. 1: Riaditeľ CSS VITA VITALIS, riaditeľ IKT 

2. Kópie:  – archív, členovia IKT (elektronicky) 

 

..................................................... 

podpis štatutára CSS Vita vitalis 

 

 


