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                             Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, 
                                       Tylova 21, 831 04 Bratislava 

                                            Subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 
 

Plán reorganizácie činností sociálnej  služby,  

čo bude náplňou práce   pre každého zo zamestnancov, ktorý zostane v krízovej službe 

V prípade krízovej situácie je vypracovaný plán reorganizácie činností sociálnej služby, pričom všetci zamestnanci 
vykonávajúci krízovú službu sa podieľajú na pracovných činnostiach, ktorými boli poverení krízovým štábom DSS 
Integra. 

Všeobecné povinnosti, zodpovednosti a právomoci: 

Zamestnanec je pri výkone svojej práce zodpovedný:  
- Za prísne dodržiavanie všetkých úloh, pokynov, príkazov a odporúčaní nadriadeného, pokiaľ nebudú v rozpore 

s dobrými mravmi. 
- za dôsledné využívanie a používanie ochranných pracovných prostriedkov;   
- za dôslednú hygienu a dezinfekciu osobnú, prijímateľov SS a všetkých priestorov 
- za všetok pridelený  materiál;  
- za predchádzanie škodám podľa § 178 ZP a upozorní na nedostatky pri možnosti poškodenia, znehodnotenia či 

straty majetku zamestnávateľa; 
- za účelné hospodárenie so zvereným majetkom v súlade so záujmami organizácie, za jeho ochranu pred 

poškodením, stratou alebo zneužitím; 
- za povinnosť bezodkladného nahlásenia škody pri vzniku udalosti nadriadenému pracovníkovi; 
- za maximálnu hospodárnosť pri výkone svojej funkcie;  
- za plnenie povinností v zmysle Zákonníka práce, organizačného poriadku, pracovného poriadku a ostatných 

interných predpisov DSS 
- za dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej obrany a požiarnej ochrany 
- za ochranu utajovaných skutočností v súlade s platnými predpismi; 
- za zachovávanie mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone práce vo verejnom záujme a ktoré 

v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám a to aj po skončení pracovného pomeru.  
- za dodržiavanie harmonogramu služieb a dodržiava povinnosti vyplývajúce z harmonogramu prác v krízovom 

režime; 
- k prijímateľom SS sa správa milo a dodržiava etické zásady svojej profesie s dodržiavaním základných ľudských 

práv 
- v prípade, keď bude nutné tieto práva obmedziť v záujme ochrany  života, či zdravia prijímateľa, alebo iných 

prijímateľov, či iných osôb, a zároveň nie je možné tento cieľ dosiahnuť inými prostriedkami, zamestnanec je 
povinný o tom prijímateľa SS upovedomiť jemu vhodným spôsobom. 

- zamestnanec plní aj ďalšie pracovné úlohy podľa pokynov svojho priameho nadriadeného alebo riaditeľa 
zariadenia, pokiaľ nie sú v rozpore s etikou, dobrými mravmi a platnými právnymi predpismi. 

- Odborný zamestnanec je povinný v krízovej situácii plniť aj pracovné úlohy, ktoré patria do skupiny 
profesii obslužných služieb inej profesie 

Koodinátor krízového tímu: hlavná sestra 

01.15.08.04
Koordinovanie a usmerňovanie poskytovania starostlivosti na ochranu zdravia v krízovej situácií 

01.21.06.06

Samostatná odborná ošetrovateľská práca v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane podielu na organizovaní, koordinovaní 
a kontrole ošetrovateľskej starostlivosti a vyhodnocovaní individuálnych ošetrovateľských plánov 
vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.

01.21.06.16

Špecializovaná ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu 
a samostatné ošetrovateľské výkony podľa ordinácie lekára na lôžkovom oddelení v zariadení 
sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávané 
sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.

01.15.05.02
Organizačné zabezpečovanie a metodické usmerňovanie poskytovania opatrovateľskej služby vrátane 
koordinovania a odborného riadenia zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácom 
prostredí opatrovaných osôb a opatrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb.
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Sestra: 

Opatrovateľka 

01.21.05.16

Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského 
procesu a realizácia odborných ošetrovateľských výkonov v zariadení sociálnych služieb alebo 
v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaná sestrou po získaní 
špecializácie v príslušnom odbore.1

01.15.04.01

Samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom v zariadení na pracovnú 
rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v škole alebo v školskom zariadení 
a koordinovanie prác so zamestnávateľmi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť.

01.21.04.01 Odborná práca pri vedení zdravotnej dokumentácie a vypracúvanie povinných hlásení a štatistických 
výkazov za príslušný zdravotnícky odbor vykonávané praktickou sestrou.1

01.21.04.05

Odborné pracovné činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského 
procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacientov na lôžkovom oddelení 
zdravotníckych zariadení alebo kúpeľných liečební, alebo v zariadení sociálnej služby, alebo v zariadení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo v škole alebo v školskom zariadení,36) 
spolupráca s lekárom a so sestrou špecialistkou pri liečebných, diagnostických a ošetrovateľských 
výkonoch vykonávané praktickou sestrou alebo sestrou.

01.21.06.06

Samostatná odborná ošetrovateľská práca v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane podielu na organizovaní, koordinovaní 
a kontrole ošetrovateľskej starostlivosti a vyhodnocovaní individuálnych ošetrovateľských plánov 
vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.

01.21.05.16

Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského 
procesu a realizácia odborných ošetrovateľských výkonov v zariadení sociálnych služieb alebo 
v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaná sestrou po získaní 
špecializácie v príslušnom odbore.1

01.15.04.01

Samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom v zariadení na pracovnú 
rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v škole alebo v školskom zariadení 
a koordinovanie prác so zamestnávateľmi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť.

01.21.04.01 Odborná práca pri vedení zdravotnej dokumentácie a vypracúvanie povinných hlásení a štatistických 
výkazov za príslušný zdravotnícky odbor vykonávané praktickou sestrou.1

01.21.04.05

Odborné pracovné činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského 
procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacientov na lôžkovom oddelení 
zdravotníckych zariadení alebo kúpeľných liečební, alebo v zariadení sociálnej služby, alebo v zariadení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo v škole alebo v školskom zariadení,36) 
spolupráca s lekárom a so sestrou špecialistkou pri liečebných, diagnostických a ošetrovateľských 
výkonoch vykonávané praktickou sestrou alebo sestrou.

02.15.02.03

Rutinná, fyzicky namáhavá pomocná manipulačná alebo obslužná práca pri vytváraní, prehlbovaní 
a upevňovaní hygienických, spoločenských a pracovných návykov občanov v zariadení sociálnych 
služieb, v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou 
schopnosťou alebo u pacientov v odbornej zdravotníckej liečebni a ústave.

02.15.02.04 Rutinná pomocná a obslužná práca pri poskytovaní sociálnych služieb krízovej intervencie.

02.21.02.01
Pomocná a obslužná práca pri opatrovaní detí, občanov a chorých v nemocničných oddeleniach, vo 
všetkých druhoch zariadení sociálnych služieb alebo v zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu 
a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou vyžadujúca fyzickú námahu

02.21.02.08
Fyzicky namáhavá pomocná práca zdravotníckeho charakteru v oddeleniach pacientov trvale 
ležiacich, v oddeleniach pacientov so zvýšeným psychiatrickým dohľadom alebo na obdobných 
zdravotníckych pracoviskách pri priamom styku s pacientom alebo v zariadeniach sociálnych služieb.
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Sociálny pracovník 

kuchárka 

Upratovačka, práčka 

02.21.02.10
Prenášanie a prevoz ťažko pohyblivých a nepohyblivých pacientov alebo občanov v zariadeniach 
sociálnych služieb alebo prevoz pacientov sanitnými motorovými vozidlami vrátane poskytovania 
základnej zdravotnej starostlivosti.

02.21.01.01

Pomocná práca v nemocničných alebo poliklinických oddeleniach, v zariadeniach sociálnych služieb, 
v zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou 
schopnosťou, v oddeleniach klinickej biochémie, hematológie, v hygienických a v mikrobiologických 
laboratóriách, v odborných liečebných ústavoch alebo v zariadeniach lekárenskej služby

02.21.01.02 Sprevádzanie chodiacich chorých a postihnutých občanov na odborné vyšetrenia.

01.15.07.08 Spracovanie plánov sociálnej rehabilitácie a koordinácia aktivít zameraných na výkon sociálnej 
rehabilitácie s cieľom kompenzácie nedostatkov prijímateľa sociálnej služby na najvyššiu možnú mieru.

01.15.06.01
Sociálna práca zameraná na pomoc občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii a na voľbu postupov 
riešenia sociálnej pomoci občanovi pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a poskytovanie 
základného sociálneho poradenstva v zariadení sociálnych služieb.

01.15.06.04 Sociálna rehabilitácia zameraná na podporu samostatnosti, integrácie a sociálnej komunikácie prijímateľa 
sociálnej služby

01.15.05.01
Formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností občanov v oblasti pracovných aktivít 
v zariadeniach na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadeniach 
sociálnych služieb alebo v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

01.15.05.04 Sociálna rehabilitácia zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa 
sociálnej služby.

01.15.05.05 Administratívne práce spojené s výkonom sociálnej agendy a pri obstaraní osobných potrieb prijímateľov 
sociálnej služby.

02.01.02.01 Obsluha viacúčelového veľkokapacitného kuchynského stroja alebo viac jednoúčelových 
veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu pokrmov.

02.01.02.02 Zabezpečovanie postupov výroby jedál zmenovým kuchárom vo viaczmennej prevádzke vrátane, 
normovania, výroby a výdaja.

02.01.02.03 Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba 
polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál.

02.01.02.04
Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych  výrobkov ( koláče, bábovky, vianočky), 
výroba teplých múčnikov (šišky, ovocné nákypy), hromadná výroba cukrárskych výrobkov a múčnikov 
v závodnom, školskom alebo obdobnom zariadení.

02.01.01.02 Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.

02.01.01.14 Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov a dezinfekcie všetkých priestorov zariadenia sociálnych 
služieb, -  interiérov a  exteriérov.

02.01.01.14 Bežné pranie odevov a bielizne, vrátane dezinfekcie všetkej bielizne a odevov


