
KRÍZOVÝ PLÁN 

na riešenie ochorenia COVID – 19 pre pobytové zariadenie 

Útulok / Zariadenie núdzového bývania 

 

Zriaďovateľ:  Centrum Slniečko, n.o., Bottova 32/A, 949 01 Nitra 

Zariadenie:  Útulok / Zariadenie núdzového bývania 

Tel.:   0915 784 350 

Krízová linka:  0905 511 512 

e-mail:  bzd@centrumslniecko.sk 

 

1. Charakteristika ochorenia 

Ochorenie COVID-19 spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, 

dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38 °C, zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže skončiť 

úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní. Koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša z človeka na človeka. 

 

2. Prevencia šírenia ochorenia Covid-19  

V zariadení Útulok „Bezpečný dom“ a zariadení núdzového bývania „Bezpečný ženský dom“ sa 

realizujú a dodržiavajú všetky odporúčania a postupy práce v súlade s aktuálnymi usmerneniami 

hlavného hygienika a prípadné špecifických nariadení MPSVR SR, VÚC, krízového štábu, vedúcej 

zariadenia, prípadne riaditeľky Centra Slniečko, n.o., ktoré sú v súlade s protiepidemiologickými 

opatreniami zameranými na ochranu života, zdravia klientov, ale aj zamestnancov zariadení, ktorých 

prevádzkovateľom je Centrum Slniečko, n.o.  

 

2.1. Všeobecné zásady, ktoré pomáhajú zabrániť šíreniu respiračných vírusov: 

 vyhýbanie sa úzkemu kontaktu s ľuďmi s akútnym respiračným ochorením,  

 obmedzenie pohybu v priestoroch, kde sa nachádza veľké množstvo ľudí,  

 obmedzenie pohybu klientov prevažne v interiéri a exteriéri zariadenia (mimo zariadenia, do prírody 

môžu ísť v sprievode zamestnanca, prípadne pri dodržaní prísnych hygienických a epidemiologických 

podmienok, deti vždy so zodpovednou dospelou osobou: rúška, bezpečná vzdialenosť od ľudí, nízka 

koncentrácia osôb), 

 v prípade odchádzania klientok a detí zo zariadenia na dlhší čas, ich návrat späť do zariadenia bez 

pretestovania na COVID 19 nie je možný, 

 časté a dôsledné umývanie rúk teplou vodou a mydlom minimálne 20 sekúnd, 

 účinnosť umývania rúk možno zvýšiť použitím dezinfekčného mydla alebo gélu s virucídnym účinkom, 

 zamestnanci zariadenia si umývajú ruky: pred odchodom z domu, pri príchode do práce, po použití 

toalety, po prestávke a denných pracovných činnostiach, pred prípravou jedla a nápojov, pred a po 

konzumácii jedla a nápojov, pred odchodom z práce, pri príchode domov, po každom priamom 

kontakte s chorým alebo izolovaným klientom,  

 zamestnanci zariadenia venujú klientom zvýšenú pozornosť zameranú na dodržiavanie hygienických, 

protiepidemiologických pravidiel a vedú ich k pravidelnému, častému a dôslednému umývaniu rúk, 

 zamestnanci ani klienti nepoužívajú v zariadení spoločné uteráky, každý klient/zamestnanec má svoj 

uterák, prípadne prístup k papierovým obrúskom, 

 zamestnanci, ako aj klienti umiestnení v BD a BŽD používajú ochranné rúška na tvár v interiéri aj 

exteriéri zariadení. Zamestnanci dohliadajú na pravidelnú výmenu rúšok u klientov, ich pravidelné 

pranie a žehlenie. Zamestnanci boli inštruovaní, ako správne nasadzovať rúško, (pred nasadením rúška 



je dôležité zabezpečiť dôslednú hygienu rúk, ak má rúško kovový pásik, táto časť sa prikladá na chrbát 

nosa a utesní, rúško sa nasadí zachytením gumičiek, šnúrok za uši. Prednej časti rúška sa ani pri 

nasadení nechytať. Dotýkame sa iba gumičiek alebo šnúrok. Pri skladaní z tváre sa nedotýkame prednej 

časti. Jednorazové rúško sa odkladá do uzatvoreného koša na odpadky. V prípade látkového rúška do 

pripravenej uzatvorenej nádoby, uzatvárateľného igelitového vrecka. Látkového rúška pred 

opakovaným použitím sa preperú vo vode minimálne 60 stupňom celzia, alebo sa dajú krátko vyvariť, 

usušiť a ožehliť. Po zložení rúška je potrebné si umyť ruky mydlom, alebo prostriedkom 

s protivírusovým účinkom, najvhodnejšie na báze alkoholu. Konkrétnejšie na: 

https://www.boz.sk/ako-spravne-nosit-rusko-videonavod, 

 v zariadení sa vykonáva pravidelná a dôkladná dezinfekcia všetkých povrchov, vrátane kľučiek na 

dverách, nábytku, podláh, toaliet atď. v zmysle prevádzkového poriadku a po každej činnosti, pri ktorej 

došlo, alebo mohlo dôjsť ku kontaminácii,  

 v zariadení sa vykonáva pravidelné účinné vetranie priestorov, 

 v zariadení je zabezpečené pravidelne používanie germicídneho žiariča v priestoroch, v prípade, že má 

zariadenie takýto žiarič k dispozícii. 

 

2.2. Aktívny skríning zamestnancov a ďalších vstupujúcich osôb  

 

Zariadenie uskutočňuje aktívny skríning všetkých zamestnancov, prípadne nevyhnutných 

návštevníkov, na COVID-19 (napr. v prípadoch nevyhnutnej údržby), teda každého, kto vchádza do 

zariadenia, s výnimkou pohotovostných záchranárov, ktorým by sa v núdzových situáciách povoľuje 

vstup bez kontroly. Základným skríningom pre všetkých vstupujúcich je, či nejavia známky ochorenia 

a meranie telesnej teploty.  

2.2.1. Do zariadení nemôžu vstúpiť osoby  

 ktoré vykazujú známky ochorenia, prípadne majú zvýšenú telesnú teplotu, 

 s pozitívnou cestovateľskou anamnézou, bez toho, že by boli v karanténe a choroba sa neprejavila, 

resp. neboli testovaní,  

 ktoré boli v kontakte s osobami s pozitívnou cestovateľskou anamnézou,  

 ktoré boli v kontakte s podozrivými a potvrdenými prípadmi na ochorenie COVID-19, 

 s prejavmi respiračného ochorenia, alebo/aj s horúčkou alebo/aj kašľom alebo/aj dýchavicou.  

2.2.2. Skríning a postup v prípade podozrenia na ochorenie COVID 19 v zariadeniach 

 Za aktívny skríning zamestnancov a ďalších vstupujúcich osôb zodpovedá osoba/ osoby určené 

vedúcim zariadenia. Pre BŽD a BD sú to službukonajúce poradkyne.  

 Zamestnanec nastupujúci do služby, je povinný si pred nástupom do zariadenia zmerať teplotu. Pokiaľ 

niektorý zamestnanec vykazuje známky ochorenia, je povinný to bezodkladne oznámiť vedúcemu 

pracovníkovi alebo pracovníkovi, ktorý zastupuje vedúceho. V prípade ak tieto známky pozoruje pred 

vstupom do zariadenia, nie je oprávnený do neho vstúpiť.  

 Skríning zamestnancov zahŕňa kontrolu symptómov (bolesti hrdla, suchý kašeľ, dýchavičnosť, bolesť 

svalov, kĺbov, upchatý nos, nevoľnosť, zvracanie, hnačka, zimnica, teplota) dvakrát denne (na začiatku 

služby a na konci služby).  

 Zamestnanec má povinnosť s ohľadom na platnú legislatívu Zákonníka práce zamestnávateľa 

informovať o tom, že sa vrátil on alebo jeho blízky príbuzný resp. blízka osoba z rizikovej oblasti 

zasiahnutej koronavírusom), alebo o tom, že v jeho domácnosti alebo blízkom okolí bol v priamom 

kontakte s osobou, ktorej bola zistená t.j. laboratórnym vyšetrením na ÚVZ SR potvrdená infekcia 

COVID-19 alebo je v izolácii pre podozrenie na infekciu a nie sú ešte výsledky vyšetrenia známe. 



 Zamestnávateľ je vzhľadom na povinnosť predchádzať rizikám z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci oprávnený vyzvať zamestnanca, aby sa podrobil vyšetreniu u všeobecného lekára (ktorého má 

kontaktovať najskôr telefonicky a podľa inštrukcií buď prísť na vyšetrenie alebo zostať v domácej 

izolácii a pod.), popr. hygienika príslušného RÚVZ, najmä ak je dôvodné podozrenie nebezpečenstva 

vzhľadom k vykonávanej práci alebo má zamestnávateľ podozrenie, že zamestnanec nie je spôsobilý 

vykonávať prácu pre možnosť infekcie COVID-19. O prípadnom nariadení karantény t.j. izolácie, jej 

trvaní a ukončení rozhoduje príslušný RÚVZ a v tomto zmysle je povinný podať zamestnávateľovi na 

jeho žiadosť informáciu o tom, že zamestnancovi bola karanténa nariadená. 

 Vzhľadom na súčasne prebiehajúce aj iné ako COVID-19 respiračné ochorenia je odporúčané 

zamestnancom s príznakmi respiračnej infekcie, aby zostali doma na lôžku a telefonicky konzultovali 

s obvodným lekárom ohľadom správnej liečby a postupu pri prípadnom vyšetrení (telefonovať ešte 

pred príchodom do ambulancie a riadiť sa inštrukciami lekára). Túto situáciu oznámi zamestnanec 

bezodkladne zamestnávateľovi. 

 Zamestnanec, u ktorého sa prejavili príznaky choroby v domácom prostredí, prípadne mu bol 

diagnostikovaný COVOD-19, toto bezodkladne oznámi zamestnávateľovi, do zamestnania nenastupuje 

a to až do momentu, kedy sa nepreukáže negatívnymi testami na COVID 19. Postupuje podľa nariadení 

hlavného hygienika.  

 Zamestnanec, u ktorého sa prejavia známky ochorenia v priebehu služby, bezodkladne informuje 

svojho nadriadeného a zostane izolovaný, v na tento účel vyhradenej miestnosti (miestnosť – červená 

zóna). V miestnosti je k dispozícii hygienické zariadenie. Do tejto miestnosti budú mať môcť prístup iba 

záchranári a zamestnanci vybavení ochrannými prostriedkami určenými špecificky na situáciu pri 

podozrení na ochorenie COVID 19 (respirátor FFTP3, rukavice, oblek, návleky na topánky, ochranný 

štít). 

 Pri podozrení, príznakoch u klienta, alebo službukonajúceho zamestnanca na COVID 19, sú izolovaní 

všetci klienti a aj zamestnanci, ktorí s ním prišli do styku. Službukonajúci zamestnanec/ vedúci 

zariadenia postupuje v zmysle nariadenia.  

 Každý, kto vykazuje príznaky COVID-19, nemá povolenie vstúpiť do zariadenia a mal by sa ihneď vrátiť 

domov, do izolácie. Za dodržiavanie je zodpovedný službukonajúci zamestnanec – poradkyňa. Situáciu 

je službukonajúca poradkyňa povinná okamžite hlásiť vedúcej zariadenia.  

 V prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u zamestnanca sú izolovaní všetci klienti, ktorí prišli s 

chorým zamestnancom do kontaktu, ak tak určí hygienik RÚVZ. V takom prípade vytvorí poskytovateľ 

sociálnych služieb v pobytových zariadeniach sociálnych služieb izoláciu v každej izbe, prípadne v celej 

obytnej jednotke, tzv. reprofilizuje budovu podľa odporúčaní príslušného regionálneho hygienika 

RÚVZ. Všetky priestory a povrchy, v ktorých sa chorý zamestnanec nachádzal, musia byť následne 

dôkladne dezinfikované za použitia virucídneho dezinfekčného prostriedku podľa dezinfekčného plánu 

prevádzkového poriadku poskytovateľa sociálnych služieb a usmernenia pracovníka RÚVZ. 

2.2.3. Aktívny skríníng klientov  

 Zariadenia vykonávajú aktívny skríning u všetkých umiestnených  klientov a to dvakrát denne (na 

začiatku a na konci dňa). Klientom meria teplotu zamestnanec bezkontaktným teplomerom a zisťuje, 

či klienti nevykazujú príznaky choroby COVID-19. Klientov so symptómami (vrátane miernych 

respiračných symptómov) sa musia izolovať a pretestovať na COVID-19.  

 Nakoľko súčasne s ochorením Covid - 19 prebieha aj každoročná sezónna epidémia chrípky a iných 

respiračných infekcií, je možné, že podobné príznaky môžu súvisieť aj s iným respiračným infekčným 

ochorením. Preto je potrebné nepodliehať panike, ale kontaktovať všeobecného lekára/pediatra alebo 

v prípade nejasností hygienika príslušného RÚVZ a riadiť sa ich usmerneniami. 

 Telefonický kontakt na RÚVZ so sídlom v Nitre: 0948 495 915. 



 V záujme predchádzania šírenia ochorenia COVID–19 medzi klientmi bude zabezpečené zo strany VÚC 

testovanie ako zamestnancov, tak klientov zariadenia. 

 Do zariadení môžu byť prijímaní noví klienti iba s negatívnym testom na COVID-19 a po prijatí klienta 

z terénu, budú po dobu 7 dní platiť pre novoprijatých klientov karanténne opatrenia v kontexte 

podmienok a možnosti zariadenia. 

 V prípade nutnosti testovania klientov na ochorenie COVID-19, zariadenie kontaktuje príslušný RÚVZ, 

ktorého pokynmi sa riadi.  

2.2.4. Obmedzenie pracovných miest 

V zariadeniach BD a BŽD je pracovná doba a striedanie zamestnancov riešené tak, aby sa 

minimalizovalo potenciálne riziko vystavenia klientov pôsobeniu COVID-19.  

V zariadení núdzového bývania (BŽD) je prevádzka 24 hodín a na plynulú prevádzku je v krízovom 

režime potrebných 5,5 plných pracovných úväzkov. Ide o pracovníkov so zameraním na sociálnu prácu, 

sociálne služby, sociálnu pedagogiku, psychológiu a vychovávateľstvo – (vysoká škola II. stupňa). 

Ostatné špecializované poradenstvo (právne, špeciálno-pedagogické) je realizované v krízovej situácii 

telefonicky alebo online.  

V prípade zníženia počtu zamestnancov v zariadení z dôvodu PN, OČR, bude obmedzené poradenstvo 

pre obete a do zariadenia nastúpia postupne 2 pracovníčky z Poradne pre obete. V prípade zníženia 

počtu pracovníkov pod 5 na plný pracovný úväzok, bude oslovený so žiadosťou o doplnenie pracovných 

úväzkov príslušný Okresný úrad.  

2.2.5. Nákup potravín a nevyhnutných produktov pre klientov 

Nákup potravín a nevyhnutných produktov (potraviny, lieky, drogéria a pod.) zabezpečujú 

zamestnanci, prípadne dospelí klienti pri dodržiavaní  všetkých bezpečných postupov, týkajúcich sa 

nakupovania (použitie rúška, rukavíc, dodržiavanie bezpečných odstupov pri nakupovaní, dezinfekcia 

rúk). 

2.2.6. Manažment nevyhnutných návštev  

V BŽD a BD platí zákaz návštev, ktorý sa týka rodinných príslušníkov a blízkych osôb, ktoré sú 

umiestnené v zariadení, ako aj iných osôb, ktoré nie sú zamestnancami Centra Slniečko.  

Do BŽD a BD vstupujú iné osoby ako zamestnanci len v nevyhnutných prípadoch:  

 neodkladné úkony súvisiace s vyšetrovaním detí a klientok (napr. znalecké vyšetrenie, ak ho nie je 

možné realizovať neskôr, výsluchy detí a pod.), 

 zabezpečenie nevyhnutnej opravy (napr. pri nejakej poruche, ktorá sa nedá iným spôsobom vyriešiť), 

pričom pre vstup do zariadenia, je potrebné vykonať skríning u vstupujúcich osôb (vonkajšie príznaky 

a meranie teploty),  

 zabezpečenie akútnej zdravotnej starostlivosti. 

 

3. Postup pri podozrení na ochorenie Covid-19 
 V prípade ochorenia COVID-19, je základnou prevenciou šírenia vírusu izolácia chorého a jeho 

kontaktov pred, ako aj po vypuknutí ochorenia v období jeho nákazlivosti (t.j. 14 dní resp. podľa 

usmernenia lekára). Osoby s akútnym respiračným ochorením by mali dodržiavať respiračnú hygienu 

– dodržať dostatočnú vzdialenosť od iných osôb, zakryť si ústa a nos vreckovkou alebo papierovým 

obrúskom (v prípadne ak nemajú vreckovku kašľať a kýchať do rukáva – do lakťového zhybu, nie do 

rúk). 

 Nie každý klient, ktorý je chorý alebo mal možný kontakt s pozitívnou osobou na COVID-19, musí byť 

hospitalizovaný. V súlade so záväzným postupom pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s 

nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV), ktoré 

vypracovalo MZ SR a MPSVaR SR je vhodné klientov, ktorí majú iba mierne príznaky a vyšetrujúci lekár 



tak rozhodne, ponechať v izolácii v zariadení sociálnych služieb pobytového typu, ak má pre takúto 

izoláciu z hľadiska skutkového stavu v konkrétnom čase konkrétne zariadenie vytvorené priestorové 

podmienky. BŽD a BD sú zariadenia s nízkou kapacitou, kde nie je možné odčleniť personál a klientov, 

ktorí sú negatívne testovaní od klientov, ktorí sú pozitívne testovaní. Z týchto dôvodov, pokiaľ dôjde 

k nakazeniu iba časti klientov, je dôležité ochrániť tých klientov, ktorí sú v zariadení a po testovaní sú 

negatívni na prítomnosť COVID-19 a týchto premiestniť do karanténneho zariadenia spravovaného 

buď VÚC alebo mestom Nitra. V prípade pozitívne testovaných všetkých klientov zariadenia sa 

zariadenie stáva karanténnym zariadením, do služieb bude privolaný prostredníctvom Okresného 

úradu v Nitre zdravotnícky personál. Pravidelné konzultácie s lekárom a odbornými pracovníkmi RÚVZ 

zabezpečia správny manažment klienta aj v prípade zhoršenia jeho zdravotného stavu a prednostné 

ošetrenie s prípadným prijatím do nemocnice za špeciálnych podmienok. 

3.1. Testovanie v prípade prepuknutia infekcie 

 Odber materiálu na vykonanie diagnostiky COVID-19 sa musí vykonávať u každého klienta so 

symptómami, u zamestnancov, klientov, ktorí sú alebo boli v priamom a tzv. úzkom kontakte s 

pacientom alebo zamestnancom s pozitívnym testom na COVID-19 alebo sú tzv. úzkym kontaktom 

alebo vysoko-exponovaným pracovníkom starajúcim sa o pacientov v karanténe pre suspektný alebo 

potvrdený výskyt ochorenia COVID-19.  

 Príjem nových klientov je povolený až po zániku ohniska infekcie. Príjem každého nového klienta je 

podmienený negatívnym testom na COVID-1. 

 V záujme predchádzania šíreniu ochorenia COVID–19 medzi zamestnancami, ktoré vykonávajú 

opatrenia pobytovou formou pre deti a plnoleté fyzické osoby) zabezpečí príslušný úrad regionálneho 

zdravotníctva v spolupráci so zariadeniami vyšetrenia testami na COVID–19 všetkých zamestnancov s 

profesionálnou expozíciou (kontakt s osobou s potvrdeným ochorením COVID-19), ako aj 

zamestnancov, ktorí budú vykazovať príznaky ochorenia COVID-19.  

 

3.2. Organizácia karantény vnútri zariadenia  

 BŽD a BD má pripravené a podľa potreby bude realizovať Plán zriadenia izolačných izieb, kam nebudú 

smieť vstúpiť nepovolané osoby, a na ktoré sa bude vzťahovať špecifický bariérový režim. Nakoľko sú 

zariadenia BŽD a BD zariadeniami s nízkou kapacitou, nie je možná úplná separácia.  

 Karanténa klientov bude zabezpečovaná v priestoroch BŽD a BD: 

a) v prípade malého počtu klientov podozrivých z nákazy vo vyčlenených priestoroch 

(izolačné/expektačné izby), 

b) v prípade väčšieho počtu podozrivých z nákazy budú izolované osoby, ktoré nebudú podozrivé z 

nákazy. 

 Pracovníci budú musieť používať minimálne ochranné a kvapôčkové bezpečnostné opatrenia pre 

všetky interakcie s podozrivými, predpokladanými alebo potvrdenými pacientmi COVID-19. 

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa kontaktu a kvapiek zahŕňajú rukavice, čiapky, tvárové štíty alebo 

ochranné okuliare, plášte, respirátory FFP2, chirurgické/ochranné rúška a návleky na obuv.  

 Izolačné izby budú zreteľne označené:  

Izolačná izba pre ošetrovanie klientov s potvrdeným ochorením COVID-19 - vstup nepovolaným 

osobám bez ochranných pomôcok prísne zakázaný  

Izolačná izba pre ošetrovanie klientov s podozrením na ochorenie COVID-19 - vstup nepovolaným 

osobám bez ochranných pomôcok prísne zakázaný  

 Personál vo zvýšenej miere bude monitorovať a dokumentovať zdravotný stav klientov. Personál bude 

plniť ordinácie lekára a všetky činnosti dokumentovať v dokumentácii klienta takým spôsobom, aby 

bola zachovaná kontinuita starostlivosti pri výmenách personálu.  



 Personál bude viesť záznam výsledkov meraní teploty a príznakov ochorenia a postupovať podľa 

ordinácie lekára.  

 V prípade, že personál zmeria vitálne funkcie, ktoré sa odchyľujú od normálnych hodnôt bude 

kontaktovať lekára a postupovať v súlade s jeho pokynmi.  

 Klient, u ktorého bude podozrenie na COVID 19 má mať, ak to jeho zdravotné možnosti dovolia na tvári 

rúško, ktoré po použití bude následne bezpečne uskladnené v špeciálnej nádobe označenej ako 

biohazard (biologický odpad) umiestnenej aspoň v dvoch vreciach a samostatnej nádobe pre 

zhromažďovanie biologického materiálu, ktorý sa bude pravidelne vynášať za prísnych podmienok, 

ktoré nedovolia kontaminácii okolitého prostredia mimo izbu izolovaného klienta. Následne bude 

tento materiál zlikvidovaný podľa prevádzkového poriadku zariadenia.  

 Personál bude vybavený jednorazovými pomôckami určenými pre prácu so suspektným (podozrivým) 

alebo s potvrdeným ochorením COVID-19, ktoré mu v prípade, že ich nemá, zabezpečia Štátne hmotné 

rezervy.  

 Ak nebudú sú k dispozícii jednorazové pomôcky určené pre prácu s COVID-19 a nebude možnén tak 

zaistiť dostatočnú ochranu personálu, musí byť klient v spolupráci s RÚVZ-om odoslaný sanitkou 

vybavenou na prevoz infekčného pacienta do zdravotníckeho zariadenia a hospitalizovaný počas celej 

doby infekčnosti.  

 Na základe vyplnenia formulára o hlásení kontaktov môže byť nariadené izolovanie všetkých klientov, 

ktorí prišli s chorým klientom do kontaktu, ak tak rozhodne miestne príslušný RÚVZ. V takom prípade 

sa poskytovateľ riadi odporúčaním RÚVZ v manažmente ďalších klientov a pracovníkov zariadenia.  

 V priestoroch BZD a BD budú vyčlenené 2 priestory aj pre zamestnancov zariadenia, jeden priestor aj 

s hygienickým zariadením. 

 V prípade prepuknutia choroby COVID-19 v menších zariadeniach s dlhodobou starostlivosťou alebo v 

zariadeniach, kde nie je možné udržiavať fyzické oddelenie personálu alebo klientov, by sa všetci klienti 

alebo zamestnanci mali správať tak, akoby boli potenciálne infikovaní.  

 

3.3. Manipulácia s odpadmi 

 Všetok odpad, s ktorým bude osoba v styku, vrátane rúšok, použitých vreckoviek, inkontinenčných 

podložiek a ďalších predmetov znečistených telesnými tekutinami, musí byť vložený do plastových 

vriec na odpad a zviazaný. Plastové vrecia, ktoré sú používané pre tento druh odpadu, musia mať 

maximálny objem 0,1 m3 a silu minimálne 0,1 mm. Ak takéto vrecia nebudú sú k dispozícii zariadenie 

navrhne a písomne vypracuje postup, ktorý konzultuje s miestne príslušným RÚVZ. Tento odpad je 

povinnosť zatriediť do kategórie nebezpečný a v súlade s legislatívou s ním nakladať. Ďalší postup volí 

poskytovateľ podľa svojho prevádzkového poriadku, ktorý je v súlade s platnými právnymi predpismi.  

 

V Nitre, 20. 4. 2020 

 

Mgr. Mariana Kováčová, PhD. 

           


