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Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

(1) Stratégia prípravy a riadenia činnosti psychológov v prípade vzniku krízovej situácie (ďalej 

len „stratégia“) stanovuje účel a určuje ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť v oblasti 

psychologickej pomoci zamestnancom a klientom zariadení sociálnych služieb, 

zamestnancom a klientom centier pre deti a rodiny, zamestnancom Ústredia práce, 

sociálnych vecí a rodiny (vrátane úradov práce, sociálnych vecí a rodiny), zamestnancom 

a klientom Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 

a subjektom zasiahnutým krízovou situáciou. 

 

(2) Stratégia sa vydáva v zmysle zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene 

a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny 

a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“). 

 

(3) Stratégia stanovuje základné postupy a organizáciu činnosti krízového riadenia psychológov 

v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, krízovej situácie a zriadenia centra sústredeného 

sociálneho zabezpečenia1. 

 

(4) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky2 zabezpečuje organizáciu 

riadenia činnosti psychológov pri vzniku krízovej situácie a zabezpečuje prípravu 

psychológov (napr. vzdelávania) na poskytovanie psychologickej intervencie v krízových 

situáciách.  

 

(5) Stratégia stanovuje výkon činností, ktoré sa vykonávajú aj mimo vyhlásenia hospodárskej 

mobilizácie, pričom tieto činnosti sú viazané na prípravu možného vzniku krízovej situácie.  

 

(6) Pôsobnosť stratégie je stanovená pre nasledovné subjekty: 

a) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR 

SR“). 

b) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny: 

i. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVR“). 

ii. Centrum pre deti a rodiny ( ďalej len „CDR“). 

c) Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (ďalej len 

„IPR“). 

d) Právnické a fyzické osoby, ktoré realizujú opatrenia v oblasti sociálneho zabezpečenia 

určené ako subjekt hospodárskej mobilizácie (ďalej len „určený subjekt“)3 alebo 

subjekty, ktoré sa nachádzajú v blízkosti miesta vzniku krízovej situácie. 

 

(ďalej len „organizácie rezortu MPSVR SR“) 

 

 

 

 

 

                                                 
1 § 2 zákona č. 179/2011 Z. z. 
2 § 15 zákona č. 179/2011 Z. z. 
3 § 4 ods. 1 písm. d) bod 1. zákona č. 179/2011 Z. z. 



Článok 2 

Základné pojmy 

 

(1) Centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia je miesto sústredeného pôsobenia 

inštitúcií poskytujúcich občanom sociálne zabezpečenie v období krízovej sociálnej situácií. 

Je základným prvkom pri riešení sociálneho zabezpečenia v období krízovej situácie4. 

 

(2) Hospodárska mobilizácia je súhrn opatrení, ktorými sa vytvárajú predpoklady na 

zabezpečenie potrieb, nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti 

ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej 

situácie5. 

 

(3) Kríza je rozhodný okamih alebo časový úsek, po ktorom môže nasledovať zásadná zmena 

vo vývoji daného systému. Je to zložitý, ťažko prekonateľný a nebezpečný stav v prírode, v 

živote spoločnosti, v činnosti technických systémov, ktorý má negatívne následky na ich 

funkciu alebo existenciu6. 

 

(4) Krízová intervencia je metóda odborného zásahu do života osoby, ktorá je zasiahnutá 

náhlou udalosťou s traumatickým potenciálom. Pri krízovej intervencii ide o jednorazový 

alebo opakovaný kontakt, dĺžka trvania je závislá od trvania krízového stavu, cieľom je 

stabilizovať stav klienta, zabrániť prehĺbeniu negatívnych dopadov krízy na klienta a zlepšiť 

prípadne už rozvinutý chronický stav, zmierniť prejavy, ktoré zhoršujú jeho fungovanie v 

sociálnom, rodinnom a pracovnom prostredí. 

 

(5) Krízový manažment je súhrn činností vecne príslušných inštitúcií, určených na analýzu 

bezpečnostných rizík a ohrození, na monitorovanie rizikových činiteľov, na prevenciu 

vzniku krízových situácií a na plánovanie, organizovanie, uskutočňovanie a kontrolu 

činností, určených na vytváranie podmienok na samotné riešenie krízových situácií7. 

 

(6) Krízová situácia je obdobie mimo času vojny a vojnového stavu, počas ktorého je 

bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení 

stanovených podmienok vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadnu situáciu8. 

 

(7) Subjekt hospodárskej mobilizácie je ústredný orgán štátnej správy, určený vládou 

Slovenskej republiky, obvodný úrad, obec, Národná banka Slovenska,  Slovenská televízia 

a Slovenský rozhlas, Sociálna poisťovňa, podnikateľ, rozpočtová organizácia, príspevková 

organizácia, verejná vysoká škola alebo nezisková organizácia, poskytujúca všeobecne 

prospešné služby určené ako subjekt hospodárskej mobilizácie rozhodnutím ústredného 

orgánu alebo písomným príkazom vedúceho ústredného orgánu, ak vznikla krízová situácia9. 

 

                                                 
4 METODIKA ČINNOSTI jednotlivých subjektov podieľajúcich sa na činnosti Centra sústredeného sociálneho 

zabezpečenia, číslo: 16243/2014-M_OKMB 
5
 METODICKÉ USMERNENIE o zásadách činnosti, personálneho zloženia a materiálno-technického vybavenia Centra 

sústredeného sociálneho zabezpečenia, číslo: 16053/2014-M_OKMB 
6 https://www.reserves.gov.sk/wp-content/uploads/2019/10/Terminologický -slovník-krízového -riadenia.pdf 
7
 METODICKÉ USMERNENIE o zásadách činnosti, personálneho zloženia a materiálno-technického vybavenia Centra 

sústredeného sociálneho zabezpečenia, číslo: 16053/2014-M_OKMB 
8 https://www.minv.sk/?Krizove_stavy 
9 METODICKÉ USMERNENIE o zásadách činnosti, personálneho zloženia a materiálno-technického vybavenia Centra 

sústredeného sociálneho zabezpečenia, číslo: 16053/2014-M_OKMB 



 

Článok 3 

Východiská stratégie 
 

(1) Stratégia vychádza z dokumentov:  

 

METODIKA ČINNOSTI jednotlivých subjektov podieľajúcich sa na činnosti Centra 

sústredeného sociálneho zabezpečenia, číslo: 16243/2014-M_OKMB. 

 

METODICKÉ USMERNENIE o zásadách činnosti, personálneho zloženia a materiálno-

technického vybavenia Centra sústredeného sociálneho zabezpečenia, číslo: 16053/2014-

M_OKMB. 

 

 

Článok 4 

Cieľ stratégie 

 

(1) Vypracovať a stanoviť organizáciu krízového riadenia psychológov v rámci organizácií 

rezortu MPSVR SR a využitia ich zamestnancov v prípade vzniku krízovej situácie 

vyžadujúcej zásah psychológov. 

 

(2) Navrhnúť a zrealizovať zabezpečenie programového vybavenia, ktoré by bolo nápomocné 

pre samodiagnostikovanie psychického stavu psychológov. 

 

(3) Stanoviť modul psychologickej intervencie. 

 

(4) Stanoviť činnosti a povinnosti jednotlivých organizácií rezortu MPSVR SR vyžadované aj 

mimo vzniku krízovej situácie (viď kapitola 3. prílohy Stratégie). 

 

 

Článok 5 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Prílohou k tejto stratégií je: 

a) Stratégia prípravy a riadenia psychológov v prípade vzniku krízovej situácie. 

 

(2) Táto stratégia nadobúda účinnosť 15. decembra 2021. 

 

 

 

 
 

 


