
Obec ............................................ 

 

 

Stanovenie vecného a časového rozsahu zaškolenia 

 

Opatrovateľ/ka: ............................................ 

Obec/právnická osoba zriadená alebo založená obcou1 ........................................., zastúpená 

starostom/kou/ štatutárom1 ........................................., Vám týmto pred nástupom na pracovnú 

pozíciu opatrovateľa/ky, ako poskytovateľ sociálnej služby – terénna opatrovateľská služba, 

v zmysle Nariadenia vlády SR č. 116/2020 Z. z.  o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych 

služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného 

v súvislosti s ochorením COVID-19, určuje vecný a časový rozsah zaškolenia, ktorý bol 

stanovený v závislosti od úkonov, ktoré budete ako opatrovateľ/ka poskytovať.  

Vecný rozsah zaškolenia:  

Zaškolenie sa v nasledovných pracovných úkonoch2: 

• pomoc klientovi s hygienou, podávaním stravy, obliekaním, 

• polohovanie klienta, 

• dezinfekcia prostredia, 

• prebaľovanie klienta, 

• úprava lôžka klienta, starostlivosť o lôžko, 

• bezpečnosť, prevencia úrazov, 

 starostlivosť o domácnosť. 

 

Časový rozsah zaškolenia:  

Zaškolenie v dĺžke ........ pracovného dňa/pracovných3 dní, t.j. ..... hodín  u poskytovateľa 

sociálnej služby ........................................ 

Za zaškolenie bude zodpovedná/ý opatrovateľ/ka ....................................  

 

                                                                                                       Starosta/ka obce/štatutár  

 

 

V ......................, dňa: ...............................2020 

                                                           
1 Nehodiace sa odstráňte alebo škrtnite. 
2 Upozorňujeme, že ide o modelový dokument a pracovné úkony sú uvedené ako príklad. Poskytovateľ 
opatrovateľskej služby musí zvážiť, aké úkony bude konkrétny/a opatrovateľ/ka vykonávať a stanoviť vecný 
rozsah zaškolenia v súlade so skutočnými potrebami.  
3 Poskytovateľ stanoví počet pracovných dní, resp. hodín zaškolenia s ohľadom na rozsah úkonov, v ktorých má 
byť opatrovateľ/ka zaškolený/á. 



Obec ............................... 

 

Potvrdzujem, že dňa ..................... som zaškolil/a budúceho opatrovateľa/ku v nasledovnom 

rozsahu: 

 

Pracovné úkony4: 

• pomoc klientovi s hygienou, podávaním stravy, obliekaním, 

• polohovanie klienta, 

• dezinfekcia prostredia, 

• prebaľovanie klienta, 

• úprava lôžka klienta, starostlivosť o lôžko, 

• bezpečnosť, prevencia úrazov, 

 Starostlivosť o domácnosť. 

 

Časový rozsah zaškolenia:  

 

Opatrovateľ/ka .............meno, priezvisko............. absolvoval/a zaškolenie 

v dĺžke........ pracovného dňa/pracovných dní, t.j. ..... hodín5  u poskytovateľa sociálnej služby 

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

 

       Meno priezvisko          podpis 

 

Zaškolenie vykonala opatrovateľka: ................................  ..................................... 

 

Zaškolenie absolvoval:    ...............................  ..................................... 

 

Za poskytovateľa sociálnej služby:  

Obec/právnickú osobu založenú alebo zriadenú obcou1 ....................................................,  

 

potvrdzuje:     ..............................  ...................................... 

 

V ......................, dňa:  .........................2020      

                                                           
4 Rozsah pracovných úkonov musí zodpovedať minimálne vecnému rozsahu zaškolenia určenom poskytovateľom 
opatrovateľskej služby. 
5 Časový rozsah zaškolenia nesmie byť menší ako časový rozsah zaškolenia stanovený poskytovateľom OS. 


