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ROZHODNUTIE   RIADITEĽKY  O  ZNOVUOTVORENÍ   

Detského centra pre vzdelávanie a výskum Výskumného ústavu detskej  
psychológie a patopsychológie 

 
Na základe rozhodnutia ministra školstva č.  2020/12033:1-A2110 zo dňa  22. mája 

2020 a v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020  zo dňa                 
22. 5. 2020 vydávam rozhodnutie o znovuotvorení Detského centra pre vzdelávanie a výskum 
(ďalej len „DCVaV“).  

 
Zároveň si vyhradzujem právo toto rozhodnutie zrušiť v prípade zhoršenia epidemiologickej 
situácie. 

DCVaV sa zaväzuje dodržiavať všetky odporúčania  vydané v súvislosti s vírusovou pandémiou 
COVID 19, a to nasledovne:  

 Zabezpečiť rúška pre zamestnancov, štíty, dezinfekčné prostriedky (umiestnené pri 

vstupe). 

 V celom objekte až do odvolania nahradiť uteráky  jednorazovými utierkami. 

 Zabezpečiť pravidelné upratovanie a dezinfikovanie všetkých priestorov podľa 

odporučení. 

 Využívať germicídny žiarič na sterilizáciu miestností.. 

 Zabezpečiť nádobu s dezinfekčným prostriedkom pre okamžitú dezinfekciu počas dňa 

pri vstupe  a na chodbe pred ambulanciami. 

 Na vonkajších dverách umiestniť leták so základnými informáciami. 

 Všetky vstupy do zariadenia označiť symbolom „vstup len s rúškom“. 

 Vstup do zariadenia  umožniť iba vopred telefonicky objednaným klientom 

a sprevádzajúcej osobe – najčastejšie zákonný zástupca – podľa vopred dohodnutého 

a odsúhlaseného harmonogramu zariadenia. 

 Do priestorov zariadenia zamedziť vstup osobám s príznakmi infekcie horných 

dýchacích ciest so zvýšenou teplotou, kašľom, náhlou stratou chuti a čuchu, či inými 

akútnymi infekciami dýchacích ciest.  

 
Hygienické  pravidlá na ochranu  zamestnancov a klientov: 

 Vstup do budovy po zazvonení  a po vyzvaní zodpovedného pracovníka 

s vhodne  prekrytými  hornými dýchacími cestami(rúško, šál, šatka..) 
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  Povinné meranie telesnej teploty bezdotykovým teplomerom klientovi aj zákonnému 

zástupcovi (v prípade namerania zvýšenej telesnej teploty nad 37,2 C nebude klientovi 

ani zákonnému zástupcovi (ďalej ZS) povolený vstup do budovy a teda ani poskytnutá 

odborná starostlivosť). 

 Povinná dezinfekcia rúk pri vstupe. 

 Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vypísať a podpísať čestné prehlásenie 

o aktuálnom zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze. Čestné prehlásenie je 

zákonný zástupca povinný podpísať pri každej návšteve. Čestné prehlásenia budú 

dostupné v prijímacej kancelárii. 

 Klienta si preberá  odborný zamestnanec, ku ktorému je  objednaný. Sprevádzajúca 

osoba/zákonný zástupca je povinný na čas odbornej starostlivosti budovu opustiť. 

V nevyhnutných prípadoch (klienti fyzioterapeutky, a iní klienti v prípade zváženia 

odborným zamestnancom) si zákonného zástupcu odborný zamestnanec privolá do 

budovy. 

 V zmysle dodržiavania hygienických opatrení   odborní zamestnanci a deti, ktorým 

nebola udelená výnimka z nosenia rúšok nosia počas odbornej starostlivosti ochranné 

štíty. Ochranné štíty vydezinfikované podľa hygienických pravidiel sú   k dispozícii 

v prijímacej kancelárii. 

 Po ukončení odbornej starostlivosti odborný zamestnanec odovzdá klienta zákonnému 

zástupcovi pri vstupe. 

 Po odchode klienta odborný zamestnanec vydezinfikuje všetky pomôcky, všetky 

povrchy a kľučky s na to určeným dezinfekčným prostriedkom a miestnosť vysterilizuje 

germicídnym žiaričom. 

 Ďalší klient smie vstúpiť do miestnosti po vykonaní všetkých dezinfekčných opatrení 

najskôr  o 1 hodinu. 

 

Obmedzenia prevádzkového režimu poskytovania odbornej starostlivosti: 

 Zabezpečenie odbornej starostlivosti (priamy kontakt klienta a odborného 

zamestnanca) je dobrovoľné a je podmienené zabezpečením urgentnej starostlivosti, 

resp. odbornej starostlivosti (nie zabezpečenie bežného režimu!) zariadenia, pričom 

nevyhnutne musia byť dodržané prísne hygienické štandardy v zmysle nariadenia 

hlavného hygienika. 

 Za urgentnú starostlivosť poskytnutú klientovi formou osobného kontaktu sa považuje 
starostlivosť v takej situácii, ktorej odloženie riešenia alebo riešenie inou, 
alternatívnou formou, by malo za následok výrazné zhoršenie aktuálneho stavu, a tak 
bezprostredne negatívny dopad na jeho psychické zdravie, vývin a vzdelávanie. 

 Vzhľadom k mimoriadnej epidemiologickej situácii  k možnému riziku ohrozenia 

zdravia všetkých zúčastnených, je potrebné osobný kontakt s klientom realizovať len v 

odôvodnených prípadoch. 
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 Urgentnosť prípadu  posudzuje daný odborník ešte pred samotným osobným 

stretnutím s klientom s prihliadnutím na potreby klienta. 

 Pri urgentnej starostlivosti v zariadení vnímame ako prioritné: 1. potrebu dieťaťa, 2. 

jeho zdravie, 3. zdravie odborného zamestnanca. 

 Naďalej poskytujeme všetkým klientom poradenského zariadenia odbornú 

starostlivosť telefonicky, mailom, online. 

 Urgentnú diagnostickú činnosť v priamom kontakte s klientom poskytujeme iba za 

účelom zmapovania aktuálneho psychického stavu, ohrozenia psychického stavu 

klienta, jeho vývinu, resp. za účelom špeciálnopedagogickej diagnostiky z dôvodu 

dopadov nezvládania homeschoolingu a nastavenia jeho ďalšej odbornej starostlivosti, 

alebo  na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní alebo orgánov verejnej správy v 

prípade krízovej 

 

 

 Vzhľadom na obmedzenú  prevádzku až do odvolania nových klientov 

neprijímame. 

 
 
 
Bratislava, 25.05.2020                                                       ......................................................... 
          Mgr. Janette Motlová 
                   riaditeľka                                                                                                        
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