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Predslov 
 
 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,  
 
naša krajina zažíva od marca 2020 krízu bezprecedentnej povahy a rozmerov. Týmto nezastaviteľným 
reťazcom udalostí boli zasiahnuté všetky odvetvia spoločnosti, a to naše nebolo výnimkou.  
Od začiatku môjho pôsobenia na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR som získal dôkladný 
prehľad o rozsahu zodpovednosti, ktorú má každý z nás, videl som Vaše odhodlanie a nasadenie 
v boji za ľudské životy, spoznal mnoho príbehov s dobrým aj neželaným koncom. Cítim hrdosť za to, s 
akým mimoriadnym nasadením ste sa chopili svojich úloh a ako plynulo sme spoločne zaviedli 
opatrenia na zabezpečenie flexibilného fungovania všetkých našich zariadení.  
 
V dobe krízy je úloha Odboru krízového manažmentu a bezpečnosti ministerstva ako koordinátora a 
dodávateľa základných produktov a služieb obzvlášť významná, pretože bez neho by bolo oveľa 
zložitejšie komplexne a úspešne riešiť potreby zariadení sociálnych služieb. Za týmto účelom Odbor 
permanentne monitoruje vývoj situácie a celý tím smeruje svoju energiu k aktivitám, ktoré sú pre 
Vašu prácu potrebné a užitočné.  
 
Je nevyhnutné, aby sme si aj napriek únave a vyčerpaniu udržali pracovné nasadenie a nestrácali 
ľudskosť. Prajem si, aby sme sa mohli čo najrýchlejšie vrátiť na cestu k prosperite a rozvoju, ktorú 
sme dočasne museli nechať v pozadí. Niet pochýb o tom, že táto kríza prinesie nezvratné, avšak 
pozitívne zmeny v spôsobe nášho uvažovania, ako aj v pracovných postupoch. Rád by som Vás uistil, 
že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude naďalej pomáhať a poskytovať potrebné 
zdroje, aby sme všetkým klientom a zamestnancom v zariadeniach sociálnych služieb poskytli 
maximálnu možnú mieru ochrany a podpory.  
 
Verím, že tento manuál a s ním spojené aktivity sa stanú jedným z mnohých nástrojov budúceho 
úspechu a rozvoja kvality poskytovaných služieb. 
 
Vážim si každého kolegu a kolegyňu v ZSS, ktorí svojou prácou, často na úkor vlastného komfortu 
a súkromia, prispievajú k zvládaniu tejto krízy. Moje veľké ďakujem patrí vám všetkým - zdravotníci, 
ošetrovatelia, opatrovatelia, upratovačky, kuchárky, vrátnici, administratívni pracovníci, manažéri, 
psychológovia, sociálni pracovníci, dobrovoľníci a všetci tí, bez ktorých by zariadenia nemohli 
fungovať tak kvalitne ako doposiaľ.  
 
Ste príkladom odhodlania, profesionality a solidarity. Ste najlepšou zárukou toho, že zjednotení 
vyjdeme z každej krízy silnejší.  
 
Ďakujem vám!  
 

                                                                                                                   Milan Krajniak 
minister práce, sociálnych vecí a rodiny 
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Úvod 
 
 

Tento dokument vznikol na základe skúseností Odboru krízového manažmentu (ďalej len OKMB)  s 
manažmentom zariadení sociálnych služieb (ďalej len ZSS) počas trvania pandémie, skúseností z 
terénnych aktivít odboru ako aj podnetov a skúseností viacerých ZSS. 

Dokument je určený vyššiemu a strednému manažmentu ako referencia pre procesy, psychológom, 
krízovým manažérom, psychosociálnym manažérom, dobrovoľníkom a komukoľvek kto môže prispieť 
k správnemu fungovaniu ZSS pred, počas a po krízovej situácií. Má slúžiť ako zdroj a pomôcka pri 
príprave na krízové situácie so špecifickým zameraním na pandémiu COVID19. 

Cieľom dokumentu je zabezpečiť zdieľania poučení z doterajšieho vývoja pandémie, ako aj 
štandardizovať postupy a tiež šíriť kultúru komunikácie medzi ZSS a OKMB. 

Manuál je periodicky aktualizovaný, a dopĺňaný aj na základe Vašich podnetov. Prosím overte si, že 
máte najnovšiu verziu na: Krízová intervencia - MPSVR SR (gov.sk) 

Podnety k manuálu prosím adresujte na: odbkrman@employment.gov.sk 
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Základy krízového manažmentu 
 
 
Krízový manažment je proces prostredníctvom ktorého sa organizácia vyrovnáva s rušivými a 
nečakanými udalosťami ktoré ohrozujú ju, alebo jej záujem. 
 
Pre potreby tohto dokumentu krízu považujeme za ťažkú prechodnú situáciu, kritický stav, vrcholné 
obdobie najväčších ťažkostí. Kríza sa vyznačuje hlavne výrazným ne-pomerom medzi silami a 
prostriedkami a požiadavkami situácie. 
 
Špecifikom aktuálnej situácie, pandémie, je jej širokospektrálny dopad na spoločnosť, jej trvanie a 
fakt, že zhoršuje a zvýrazňuje už existujúce problémy v systéme. 
 
V kontexte zariadení sociálnych služieb sú hlavnými problémami hlavne otázky: 
 

 ľudských zdrojov (vyčerpanosť, únava, stres, vyhorenie u zamestnancov, ... )  
 finančných zdrojov, vyčerpania, stresu,  
 vnímanej neprehľadnosti nariadení a procesov  
 zložitosti implementácie protiepidemiologických opatrení. 

 
Úlohou tejto časti manuálu nie je poskytnúť čitateľovi širokú škálu teoretických vedomostí o 
krízovom manažmente, ale poskytnúť mu prakticky využiteľnú a v reálnom čase aplikovateľnú 
štruktúru a rámec pre budúce fungovanie ZSS počas krízových situácií.  
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Fázy krízového manažmentu 
 
Pred krízou: 
 
Táto fáza sa týka:  

 
 ZSS ktoré ešte neprekonali nákazu,  
 ZSS ktoré nákazu prekonali v obmedzenej miere  
 ZSS ktoré nákazu prekonávajú bez stavu krízy. 

 
Kľúčovými princípmi tejto fázy sú prevencia a pripravenosť. Preto je potrebné priebežne sledovať: 
 

● aktuálny stav v zariadeniach v kríze, získavať informácie o ich fungovaní, problémoch a 
riešeniach, špecifikách práce a pod. 

● aktuálne informácie z oficiálnych zdrojov týkajúce sa fungovania zariadení ako napríklad 
aktuálne štandardné postupy, poučenia z krízového vývoja, metodické usmernenia a pod.  

 
Skúsenosti OKMB ukazujú, že aj zariadenia, ktoré majú vypracovaný krízový plán, spĺňajúci zákonné 
požiadavky, môžu byť náchylné na nesprávne postupy a nedostatočne informované a v konečnom 
dôsledku dospieť do kritického stavu. Existencia plánu na papieri nezaručuje úspech. Pre úspešnú 
implementáciu plánu je potrebné aby bol s plánom detailne oboznámený každý pracovník ZSS, aby 
boli vopred vyjasnené jednotlivé role a z nich vyplývajúce úlohy. 
 
Podceniť plánovanie a prípravu znamená aktívne plánovať zlyhanie. 
 
Vzdelávanie a tréning, sú taktiež neoddeliteľnou súčasťou tejto fázy. Toto sa týka všetkých tém 
vplývajúcich na fungovanie zariadenia počas krízy, ako napríklad: 
 

● epidemické zónovanie budov 
● používanie prostriedkov osobnej ochrany 
● režimové opatrenia 
● komunikácia (mediálna, s klientom, s tímom) 
● a mnohé iné 

 
Je potrebné zabezpečiť výcvik a precvičovanie rôznych situácií a to všetkým pracovníkom ZSS nakoľko 
poskytuje možnosť identifikovať kritické detaily plánu a tento aspoň čiastkovo otestovať.  
 
V tejto fáze je taktiež nadmieru potrebné detailne sa oboznámiť sa s aktuálnou novelizáciou 
pandemického plánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. (viď. Dôležité kontakty & Zdroje 
str. 10)  
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Počas krízy: 
 
Úlohou zariadenia počas tejto fázy je implementovať už existujúci plán a postupne ho prispôsobovať 
potrebám situácie. V prípade, že plán nie je dodržiavaný, poprípade nezodpovedá aktuálnym 
potrebám kríza za začne prehlbovať a vznikajú nové a nové problémy. Zariadenie sa následne ocitá v 
situácií kedy neustále reaguje na vzniknuté komplikácie, avšak vzhľadom na absenciu dlhodobého 
plánu nepodniká kroky vedúce k riešeniu či stabilizácií. 
 
V takomto prípade je dôležité nenechať sa kontrolovať situáciou, nepokračovať vo vyššie 
spomenutom cykle a čo najskôr požiadať o pomoc a podporu. Kríza spôsobuje stres a vyčerpanie a 
tieto následne ovplyvňujú kvalitu nášho úsudku. Absolútna väčšina zariadení s najvýraznejšími 
problémami z doterajšieho vývoja má spoločný fakt, že komunikovali málo, alebo neskoro. 
 
OKMB je centrálnou koordinačnou entitou v procese zmierňovania následkov pandémie (viď. 
Diagram fungovania str. 9) a, okrem iného, dokáže poskytnúť pomoc a súčinnosť pri riešení 
nedostatku pracovných síl, materiálu a vybavenia, ťažkostiach s manažmentom ZSS či s riešením 
psychosociálnych potrieb 
 
A preto má v čase krízy unikátnu pozíciu a kompetenciu pomôcť.  
  
Volajte na:   02/ 204 63 223 
 
Píšte na: odbkrman@employment.gov.sk 

Pozri tiež: Dôležité kontakty & zdroje (str. 10)  
 
Zariadeniam ktorým sa darí existujúci krízový plán implementovať je taktiež odporúčané byť s OKMB 
v periodickom kontakte, konzultovať budúce kroky či nápady a koordinovať aktivity. Prispievajú tak k 
zdieľaniu skúseností a často prichádzajú s hodnotnými podnetmi ktoré sa v konečnom dôsledku 
týkajú všetkých zariadení 
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Diagram fungovania 
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Dôležité Kontakty & Zdroje 

 
PANDEMICKÝ PLÁN MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
PRE PRÍPAD PANDÉMIE (novelizácia 04.02.2021) 
 

- novelizácia_pandemicky-plan-mpsvrsr-4-2-2021_podpis.pdf (gov.sk)  
- Pandemický plán MPSVR SR - MPSVR SR (gov.sk) 

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny –  informácie o sociálnych službách  
 

- Sociálne služby - MPSVR SR (gov.sk) 
 

Odbor Krízového Manažmentu a Bezpečnosti 
 

- tel: +4212 / 20 46 32 23   
- odbkrman@employment.gov.sk 

Linka Psychosociálnej Podpory  
 
       -     Krízová intervencia - MPSVR SR 
 
Intervenčný tím MZSR  
 
       -     https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-13-10-2020-timy-intervencne  
       -     kkc@health.gov.sk 
 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
 
       -     COVID-19 (uvzsr.sk) 
 
Vestník vlády Slovenskej Republiky 
 

- 2021, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)  
 

 
Ministerstvo zdravotníctva SR – štandardné postupy 
 
     -      Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk)  
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Krízový manažment zariadenia 
sociálnych služieb - Prílohy 
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Metodické usmernenie k hláseniu mimoriadnej udalosti, na prítomnosť ochorenia na 
COVID-19 v CDR/ZSS  
 
Ak sa poskytovateľ sociálnych služieb, alebo CDR ocitne v zhoršenej epidemiologickej situácii v 
okrese, v ktorom poskytuje sociálnu službu, alebo SPODaSK, má klientov/detí alebo u nich 
očakáva návštevy z okresov alebo z krajín so zhoršenou epidemiologickou situáciou, môže na 
základe popisu rizík rozhodnúť o dočasnom zavedení niektorých predchádzajúcich opatrení, ktoré 
už uvoľnil, a to v celej prevádzke alebo selektívne voči rizikovým návštevám.  
Zároveň je povinný ohlásiť zavedenie každého takéhoto opatrenia na MPSVR SR, a to na 
OKMB.  
 
Ohlásenie vykoná prostredníctvom vyplnenia príslušného formulára “Správa o mimoriadnej 
udalosti (vzor)“, podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 7. Odbor krízového manažmentu a 
bezpečnosti si môže dodatočne vyžiadať doplnkové informácie a poskytovateľ je povinný mu ich 
na vyžiadanie poskytnúť. Po ukončení mimoriadnej udalosti zašle vyplnený formulár, podľa 
vzoru uvedeného v prílohe č 7.1 „Správa o ukončení mimoriadnej udalosti“ na OKMB.  
 
V prípade, ak sa v prevádzke sociálnych služieb, alebo v CDR potvrdí prítomnosť ochorenia na 
COVID-19 u zamestnanca alebo klienta, poskytovateľ sociálnych služieb/CDR neodkladne vypíše 
a odošle na MPSVR SR, a to na OKMB hlásenie pozitívneho testu na COVID-19 podľa vzoru 
uvedenom v prílohe č. 8.  
 
Ďalej odosiela na dennej báze pravidelnú informáciu podľa vzoru uvedenom v prílohe č. 8 
“Hlásenie pozitívneho testu na COVID-19“. Ak sa potvrdí antigénovým testom pozitivita u 
klienta/zamestnanca, štatutár alebo poverený zamestnanec krízovým riadením nastaví až do 
vykonania testovania PCR testami také opatrenia, akoby boli pozitívni všetci klienti a všetci 
zamestnanci. Po zistení pozitivity PCR testami u klinetov/zamestnancov sa aktualizuje krízový 
plán tak, aby reagoval na pozitivitu klientov (vyčlenenie červenej zóny a zelenej zóny) aj 
zamestnancov (aktualizácia harmonogramu pracovných výkonov a určenie pracovných tímov).  
Ak sa zariadenie sociálnych služieb, alebo CDR dostane do situácie, kedy nevie vlastnými 
prostriedkami riešiť krízovú situáciu zašle na OKMB prílohu č.8.2 „Žiadosť o intervenčnú pomoc 
MPSVR SR pri zvládaní mimoriadnej udalosti“. Pracovníci OKMB po prijatí žiadosti kontaktujú 
štatutára zariadenia sociálnych služieb alebo CDR a následne pomáhajú pri riešení mimoriadnej 
situácie.  
 

Všetky hlásenia sa zasielajú na emailovú adresu: odbkrman@employment.gov.sk 
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Okresný úrad 

Odbor krízového riadenia 

VEC: Žiadosť o doplnenie ľudských zdrojov 

Naše zariadenie [názov zariadenia, adresa a IČO] je poskytovateľom sociálnych služieb 

a v zmysle Rozhodnutia č.: ............ zo dňa: ......................... vydaného Ministerstvom práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky je určené za subjekt hospodárskej mobilizácie. V dôsledku pandémie 

spôsobenej ochorením COVID-19 sa zariadenie dostalo do krízovej situácie, v ktorej nevie zabezpečiť 

personál z vlastných zdrojov.  

Ako subjekt hospodárskej mobilizácie v zmysle § 19 ods. 1 písm. c) zákona  č. 179/2011 Z. z., 

zákon 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, týmto žiadame 

Okresný úrad o doplnenie ľudských zdrojov. Jedná sa o nasledovné pracovné pozície: 

Odborný pracovník – pracovná pozícia/v počte 
Opatrovateľ/  Zdravotnícky asistent/ Sestra/ Sociálny pracovník/ Inštruktor sociálnej 

rehabilitácie/ 

     

Obslužný personál – pracovná pozícia/v počte 
Administratíva Pracovník vrátnice Kuchár Upratovačka Iné 

     

 

Zároveň Vás žiadame o neodkladné vyrozumenie stavu vybavovania našej žiadosti. 
 

Vybavuje (meno a kontakt/mail/telefón):  

Dátum:  

Podpis štatutárneho zástupcu 

Poznámka:  

Žiadosť je potrebné zaslať v písomnej podobe na príslušný Okresný úrad -  odbor krízového riadenia. 
Do tabuľky  špecifikujte počty zamestnancov k potrebným pracovným pozíciám.  
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Správa o mimoriadnej udalosti CDR/ZSS (Príklad) 
CDR/ ZSS– správa o krízovej situácii COVID – 19 
Zriaďovateľ/Kraj/Okres: 
adresa 
riaditeľ/ka:  
kontakt:  
Základné informácie: 

Celková kapacita klientov v zariadení  Celkový počet zamestnancov  

    

Celkový aktuálny počet klientov v zariadení  Celkový aktuálny počet zamenstnancov 
s negatívnym výsledkom na COVID - 19 

 

Celkový aktuálny počet klientov s negatívnym 
výsledkom na COVID -19 v zariadení 

 Celkový aktuálny počet zamestnancov 
s pozitívnym výsledkom na COVID -19 

 

Celkový aktuálny počet klientov s pozitívnym 
výsledkom na COVID -19 v zariadení 

 Celkový počet odborných pracovníkov 
 

 

Celkový počet úmrtí na COVID-19 od začiatku 
mimoriadnej udalosti 

 Celkový aktuálny počet odborných pracovníkov 
s negatívnym výsledkom na COVID – 19  

 

Celkový počet úmrtí klientov od začiatku 
mimoriadnej udalosti 

 Celkový aktuálny počet pracovníkov s pozitívnym 
výsledkom na COVID - 19 

 

 
Popis krízovej situácie (príklad): 

V CDR/ZSS včera, ........... 2021, prebehlo testovanie......zamestnancov/klientov. Dnes, .......... 2021 sa  
riaditeľ/ka ....................... dozvedela výsledky testovania s tým, že jedna zamestnankyňa (ambulantná sestra) má 
pozitívny test, všetci ostatní zamestnanci sú negatívni. Ambulantná sestra nepracovala v priamom kontakte 
s klientmi CDR/ZSS! 
Riaditeľka  situáciu na mieste riešila s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v  ....................., následne 
kontaktovala ............................................. 
 

Úloha 
 

Termín plnenia Kontrola plnenia 

Pozitívna zamestnankyňa zostáva v domácej karanténe ihneď Úloha splnená 

Zamestnanci, ktorí s pozitívnou zamestnankyňou prichádzali 
najčastejšie do styku  (napriek negatívnym testom) boli poslaní 
domov (home office) 

ihneď Úloha splnená 

Zvýšenie kontroly  telesnej teploty a zdravotného stavu klientov 
 

priebežne Zamestnanci 
nahlasujú plnenie 
riaditeľovi/ke 
CDR/ZSS 2 x 
denne 

Zabezpečenie 24 hod. služby – nestriedanie personálu. Personál  
zostáva v CDR/ZSS po dobu 24 hod. / do výsledkov testu  
(nastupuje záložný tím) 

Od .......2021 Úloha splnená 

Pre zostávajúcich zamestnancov CDR/ZSS boli vydané  potrebné 
ochranné prostriedky 

Ihneď Úloha splnená 

 
Úloha Termín plnenia Kontrola plnenia 
Zabezpečená distribúcia OOPP ihneď Úloha splnená 
Zabezpečenie opätovného testovania  klientov a zamestnancov, 
testovanie prebehne dňa: ......, zabezpečí ....... 

ihneď Úloha splnená 

Záver – prípadné zmeny situácie riaditeľ/ka CDR/ZSS bezodkladne nahlási na ....................... Ďalšie kroky sa 
prijmú po pretestovaní všetkých klientov CDR/ZSS. 
V ......................., dňa.....................2021 
 
Vypracoval:  
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„V Z O R“ 

 
Hlavička zariadenia     

   Riaditeľ/ka kontakt: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Por. číslo hlásenia:                                      
Dátum a čas hlásenia:..............................  
Názov CDR/ZSS ................................ 
Zriaďovateľ/Kraj/Okres: 
Vypracoval:  
 
Vec: Pravidelná informácia k mimoriadnej udalosti  
 
Základné informácie 
 

Celková kapacita klientov klientov v zariadení 
 

 
Celkový počet zamestnancov  

Celkový aktuálny počet klientov v zariadení 
 Celkový aktuálny počet zamestnancov 

s negatívnym výsledkom na COVID-19 
 

 

Celkový aktuálny počet klientov s negatívnym 
výsledkom na COVID -19 

 Celkový aktuálny počet  zamestnancov 
s pozitívnym výsledkom na COVID-19 

 

Celkový aktuálny počet klientov s pozitívnym 
výsledkom na  COVID-19 

 Celkový počet odborných pracovníkov 
 

 

Počet nových klientov s pozitívnym výsledkom 
na COVID -19 

 Počet nových zamestnancov s pozitívnym 
výsledkom na COVID-19 

 

Celkový počet úmrtí na COVID-19 od začiatku 
mimoriadnej udalosti 

 Celkový aktuálny počet odborných pracovníkov 
s negatívnym výsledkom na COVID-19 

 

Celkový počet úmrtí klientov od začiatku 
mimoriadnej udalosti 

 Celkový aktuálny počet odborných pracovníkov 
s pozitívnym výsledkom  na COVID -19 

 

 
 

a) Dátum a čas vzniku mimoriadnej udalosti: ……………….  

b) Miesto vzniku mimoriadnej udalosti: ..................................................... 

c) Popis mimoriadnej udalosti po zistení upresňujúcich a doplňujúcich údajov:  
 
Príklad: Dnes prebehlo preventívne testovanie ....... klientov a ....... zamestnancov, ktorí boli 
v najbližšom kontakte s infikovanou osobou (opakované testovanie na potvrdenie negatívneho 
výsledku).  
Testovanie vykonal/a: .......................................................... 
 
 

 Pozitívny test na COVID-19 
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Žiadosť o intervenčnú pomoc MPSVR SR pri zvládaní mimoriadnej udalosti 
Názov CDR/ ZSS: 
Zriaďovateľ/Kraj/Okres: 
Dátum vyhlásenia mimoriadnej udalosti: 
Adresa: 
Riaditeľ/ka:                                                                    
Kontakt na riaditeľa/ku (mail/telefón):  
Kontakt na osobu, ktorá bude komunikovať(mail/telefón):  
Vypracovala:  

Celková kapacita klientov 
  

Celkový počet odborných pracovníkov 
 

Celkový aktuálny počet klientov 
s negatívnym výsledkom  na COVID-

19  

Celkový aktuálny počet odborných 
pracovníkov s negatívnym výsledkom na 

COVID 19 
 
 

Celkový aktuálny počet klientov 
s pozitívnym výsledkom na COVID-

19:  

Celkový aktuálny počet odborných 
pracovníkov s pozitívnym výsledkom na  

COVID -19 

 
 

Celkový počet zamestnancov 
 

 
 

Zariadenie vie zabezpečiť odborné činnosti áno nie 

Celkový aktuálny počet 
zamestnancov s negatívnym 

výsledkom na COVID-19 

 
 
 

Celkový aktuálny počet 
zamestnancov s pozitívnym 
výsledkom na COVID-19 

 

Zariadenie potrebuje pomoc pri 
zabezpečení odborného personálu 

Obdobie   sestra  

Obdobie   opatrovateľka  

Obdobie   sociálny pracovník  

Obdobie   inštruktor soc. 
rehabilitácie 

 

Obdobie   vychovávateľ  

Iná funkcia Obdobie     

  Zariadenie vie zabezpečiť obslužné činnosti áno nie 

Zariadenie potrebuje pomoc pri 
zabezpečení obslužného personálu 
 

Obdobie   kuchár  

   pomocný kuchár  

   upratovačka  

   šofér  

Iná funkcia      
Zariadenie má záujem o 
zabezpečenie intervenčného tímu 
lekárov 

áno nie Zariadenie má záujem 
o psychosociálnu podporu 

 
Áno 

 
Nie 

Psychológ Áno Nie 
Zariadenie potrebuje krízového 
manažéra  

áno nie Sociálny pracovník Áno Nie 
Duchovná podpora Áno Nie 
Supervízia Áno nie 
Vzdelávanie Áno nie 

Počet dní od začiatku mimoriadnej 
udalosti 

 Počet dní od začiatku mimoriadnej udalosti  

Celkový počet úmrtí klientov                     
od začiatku mimoriadnej udalosti 

 Celkový počet úmrtí na COVID-19 
od začiatku mimoriadnej udalosti 

 

Legenda: áno/nie - nesprávnu odpoveď preškrtnúť 
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Správa o ukončení mimoriadnej udalosti 
 
 
 
Názov CDR/ZSS – správa o krízovej situácii COVID - 19 
Adresa: 
Kontakt /riaditeľ/ka: 
 
 
 
Dňa .... boli ukončené všetky opatrenia spojené s  mimoriadnou udalosťou vyhlásenou dňa .... 

 
V ......................., dňa ..................... 
 
Vypracoval/a: ..........................., funkcia 
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Psychosociálny manažment zariadenia 

sociálnych služieb 
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Úvod 

 
Psychosociálny manažment je súbor opatrení smerujúcich k zabezpečeniu potrieb osôb vystavených 
krízovej situácií. Jej cieľom je obnova normality, nádeje, dôstojnosti, sebaúcty, psychickej a sociálnej 
pohody a návrat k bežnému, ustálenému, integrovanému životu. 
 
 V záujme dosiahnutia tohto cieľa, subjekt poskytujúci psychosociálny manažment aktivuje ľudí, 
posilňuje ich vlastné pokusy o zvládnutie situácie a predpokladá, že ľudia sú flexibilný. Posilňuje ich 
sebavedomie, pomáha k návratu k normálnemu životu, podporuje k svojpomoci a podporuje vlastné, 
prirodzené sociálne siete človeka vystaveného kríze. Silno zakladá na pocite spolupatričnosti, 
informuje a normalizuje reakcie.  
 
Psychosociálny manažment má rôzne formy ktoré sa navzájom líšia v zásadných charakteristikách, 
potrebách osoby zasiahnutej krízou, v rozsahu a v použitých metódach. Jednou z najúčinnejších 
metód psychosociálneho manažmentu je kvalitná a účinná organizácia práce, eliminujúca čo najviac 
systémových stresorov. 
 
Uvedomujeme si, že aktuálna situácia si vyžaduje už aj tak obrovskú mieru úsilia, času a prostriedkov. 
Prihliadnuc na tieto fakty sa môže zdať nasledujúca časť manuálu príliš rozsiahla, či príliš náročná na 
implementáciu. S jej obsahom je potrebné sa oboznámiť, rozumieme však, že implementácia 
mnohých krokov či postupov nie je v kontexte niektorých zariadení možná okamžite, alebo v plnej 
miere. Rôzne situácie si vyžadujú rôzne prístupy.  
 
Veríme však že bude nápomocná ako forma “škály” - čím viac sa podarí zariadeniu implementovať 
tým lepšie. Taktiež môže slúžiť ako vzdelávací a informačný materiál pre personál. Už implementácia 
jediného poznatku či opatrenia aktívne prispieva k znižovaniu miery stresu a záťaže.  
 
Pre potreby psychosociálnej podpory ZSS zriadil OKMB s spolupráci s ÚPSVR SR tzv. linku 
psychosociálnej podpory:  
 
Linka psychosociálnej podpory: 
 
Krízová intervencia - MPSVR SR  
 
02/ 204 63 218 
02/ 204 63 220  
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Opatrenia na predchádzanie stresu na pracovisku 
 
Organizačná kultúra 
 
● Trénovať techniky budovania tímu vrátane komunikácie a riešenia konfliktov, 
● Regulovať doby odpočinku zamestnancov, 
● Zabezpečiť, existenciu príležitosti na podporu fyzického zdravia zamestnancov vrátane ;    

cvičenia, 
● Zabezpečiť , aby si pracovníci mohli  na pracovisku udržiavať zdravé stravovacie návyky. 
● Psychologická podpora: zabezpečiť miesto, kde môžu zdravotnícki pracovníci zdieľajte obavy 

a starosti dôverne. K dispozícii by mal byť psychológ (viď: linka psychosociálnej podpory) v 
obzvlášť stresujúcich obdobiach, napríklad keď člen tímu zomrie. 

● Modelovanie úloh organizáciami a vedúcimi v teréne: 
 
 Vedúci pracovníci by mali byť vzormi pre zamestnancov  a mali by sa správať spôsobom, 

ktorý zmierňuje stres (napr. vhodné prestávky v práci, nácvik znižovania stresu a relaxačné 
cvičenia), vedúci pracovníci  by mali zabezpečiť základné potreby  zamestnancov ( napr. 
ochranné prostriedky) a tiež spĺňať opatrenia na zvládanie stresu v rôznych štádiách reakcie 
na núdzovú situáciu 

 
Minimalizácia stresu pred krízou 
 
● zaistiť, aby sa pracovníci oboznámili s celkovým systémom zvládania núdzových situácií, 
● určiť úlohy a zodpovednosti kľúčových tímov vrátane ich vlastných, 
● stanoviť jasné hranice právomoci a zodpovednosti, aby sa minimalizoval stres a eliminovať     

zmätok o tom, kto sa komu zodpovedá, 
● poskytovať pravidelné školenia o technikách zvládania stresu, 
● vytvoriť plán evakuácie zariadenia a pravidelne trénovať nácviky evakuácie (Kapitola 3. 

Spoločné riziká pre bezpečnosť a ochranu zdravia v prípade núdze 55) 
● poskytovať neustále školenia, a zabezpečiť , aby boli pracovníci dôkladne oboznámení s 

bezpečnosťou , postupmi a aktuálnymi nariadeniami, 
● udržiavať aktualizovaný zoznam kontaktných členov rodiny pre každého zamestnanca. 
 
Minimalizácia stresu počas krízy 
 
● Jasne definovať jednotlivé role a prehodnotiť ich, ak sa situácia zmení 
● Pri každej  výmene pracovnej smeny poskytnúť informácie o aktuálnom stave pracovného 

prostredia, bezpečnostných postupoch a vývoji 
● Spojiť neskúsených pracovníkov so skúsenými pracovníkmi.( Buddy systém / systém dvojíc je 

efektívna metóda poskytovania podpory, monitorovania stresu a posilňovania 
bezpečnostných postupov), ak je to možné: zaistiť , aby pracovníci fungovali v dvojiciach,  

● Striedať pracovníkov z funkcií s vysokým a nízkym stresom, 
● Iniciovať, povzbudzovať a monitorovať pracovné prestávky, 
● Ak to situácia čo len trochu umožňuje vytvoriť oddychové zóny, ktoré vizuálne oddeľujú 

pracovníkov od scény a od verejnosti. Pri dlhších prevádzkach treba vytvoriť oblasť, kde sa 
respondenti môžu sprchovať, najesť, prezliecť, či vyspať, 
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Tímové postupy 
 
● Dobrá komunikácia: 
 
Jedným z najlepších spôsobov, ako znížiť stres, je poskytnúť pracovníkom toľko kvalitných informácií, 
aby sa cítili informovaní a získali tak pocit kontroly. Platí pravidlo: „Informácia je intervencia“ (Viď. - 
Komunikácia v krízových situáciách str.) 
 
● Zdieľanie aktuálnych informácií s pracovnými silami:  
 
Zdieľanie informácií je veľmi dôležité pri znižovaní stresu pracovníkov. Mal by existovať mechanizmus 
na čistý tok informácií o nebezpečenstve, spôsoboch prenosu a symptómoch, ako ochranné 
opatrenia pre pracovníkov. Informácie by sa mali zdieľať a pravidelne aktualizovať. Je obzvlášť 
dôležité informovať pracovníkov okamžite, ak jeden z ich spolupracovníkov ochorel. Priamy 
nadriadený by mal čo najskôr zhromaždiť zamestnancov, a dať pracovníkom príležitosť klásť otázky, 
vyjadrovať obavy a podávať návrhy. Pracovníci by sa nemali dozvedieť, že kolega ochorel na základe 
fámy, či klebety 
 
● Miesto na vyjadrenie obáv a kladenie otázok:  
 
Je obzvlášť dôležité, aby pracovníci mali miesto, kde môžu klásť otázky a vyjadrovať obavy zo 
vyniknutej situácie. Je potrebné postupovať opatrne a klásť dôraz na dôvernosť. 
 
● Multidisciplinárny tím:  
 
Najmenej týždenne by sa mali stretnúť všetci pracovníci zapojený do riešenia krízovej situácie a 
dostať príležitosť vymeniť si dôležité informácie, postrehy a pod. Účelom týchto stretnutí je 
identifikovať problémy a spolupracovať na stratégiách a ich riešeniach. Veľmi dôležitá je aj celková 
informovanosť a miera zastupiteľnosti v tíme. 
 
● Kontrolný zoznam a systém dvojíc:  
 
 Je dôležité, aby pracovníci vedeli zhodnotiť a pochopiť svoje silné a slabé stránky a obmedzenia, 
vrátane rozpoznania príznakov stresu a vyhorenia u seba ako aj u iných. Vopred jasná 
a kontrolovateľná štruktúra prispieva k zníženej miere stresu, nakoľko šetrí mentálnu kapacitu 
pracovníkov.  
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Prevencia a zvládanie reakcie na pracovný stres:  
 
● skríning zamestnancov pred nasadením a po nasadení a hodnotenie kapacít zamestnancov 
reagujúcich na očakávané stresory 
● primeraná príprava zamestnancov  pred zadaním a ich cielené školenie v oblasti zvládania 
stresu 
● pravidelné sledovanie reakcií zamestnancov v teréne 
● neustále školenie a podpora, ktorá pomáha zamestnancom vyrovnať sa s ich každodennými 
stresovými faktormi 
● špecifická a primeraná podpora pre zamestnancov a tímy v čase krízy, alebo traumatickej 
udalosti,  napríklad duchovná podpora, alebo iná psychosociálna podpora 
● praktická, emocionálna podpora zamestnancov na konci služby 
 
 
Čo môžeme pre seba urobiť v čase prevencie: 
 
● Oddýchnuť si od pozerania, čítania alebo počúvania nových negatívnych správ. 
● Starať sa o svoje telo. Praktizovať správne dýchanie, strečing, meditáciu alebo modlitbu. Jesť 
zdravo, cvičiť pravidelne, dopriať si dostatok spánku, vyhýbať sa alkoholu a iným návykovým látkam. 
● Vyčistiť si myseľ aktivitami, ktoré máme radi. 
● Byť čo najviac v kontakte s blízkymi vzťahovými osobami 
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Stres a vyčerpanie 

 
Pracovníci sa v krízových situáciách stretávajú s mnohými zdrojmi stresu. 
Stres sa vzťahuje na psychickú reakciu, ktorá často v sebe zahŕňa strach, úzkosť, pocit preťaženia 
alebo vyčerpania respektíve   pocit depresie. 
 
Príčiny vzniku nahromadeného stresu v preventívnych podmienkach a prípadnej vzniknutej 
karanténe sú veľmi často : izolácia, panika, strach z neznámeho, strach o vlastné zdravie a zdravie 
iných, vrátane rodinných príslušníkov, ktorí sú ďaleko. 
 
 Prejavy stresu 
 
 Okrem opatrení v rámci prevencie rozvinutia stresovej reakcie je užitočné monitorovať a brať 
na vedomie vlastné varovné signály – prejavy negatívneho stresu,  ako napr.(pri práci s personálom  
sa snažíme im ukázať, ako môžu mať jednotlivé stresory vplyv, hlavne keď sa nakumulujú na zníženie 
odolnosti klientov voči stresu, ktorý spôsobujú karanténne opatrenia). 
  
Somatické príznaky: 
- akékoľvek neobvyklé príznaky postihujúce tráviaci trakt ako i zmeny v stravovacích návykoch 
(prejedanie alebo nechutenstvo)  
- akékoľvek bolesti, ktoré nie sú typické, vrátane bolesti hlavy  
- zmeny v spánkových návykoch (skoré prebúdzanie, časté budenie, ťažkosti so zaspávaním)  
- pocit únavy, bez toho, aby bol k nemu nejaký dôvod 
- strata záujmu o sex 
- zmeny alebo poruchy menštruačného cyklu 
- pocity dychovej nedostatočnosti (zle sa im dýcha, majú pocit, že sú nakazení, keďže COVID-
19 súvisí s dychom, čo môže viesť k pocitom strachu a zvýraznenia príznakov. Pozor na to, aby 
personál nezbagatelizoval tento stav napr. že simuluje, púta pozornosť apod.). 
 
Psychické príznaky: 
- zmeny emočných prejavov v bežnom správaní 
- pocit nervozity, nepokoja 
- depresívna nálada 
predráždenosť, výbušnosť, agresivita(aj nepríjemné emócie sú regulárnym spôsobom zvládania 
ťaživej situácie, nikoho nemožno nútiť „zvládať“ situácie určitým spôsobom, môžeme mu len 
ponúknuť aj iné copingové stratégie)... 
- znížená schopnosť sústrediť sa, poruchy koncentrácie, zábudlivosť 
- vzťahovačnosť, „nedotklivosť“ 
- uzavretosť, strata záujmu o spoločenské činnosti s ostatnými, prílišné vyhľadávanie samoty 
Je potrebné pýtať sa personálu na akékoľvek zmeny, ktoré zaznamenali v správaní klientov, či už nové 
prejavy (a to i nové pozitívne prejavy ako napr. pokojnejšie správanie oproti minulosti, alebo 
negatívnejšie prejavy), pretože môžu byť znakom, že sa v klientovi niečo deje. Je potrebné zo strany 
personálu venovať takémuto klientovi pozornosť a overiť jeho potreby.  
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Pri vyrovnávaní sa so stresom a záťažou využívame stratégie zvládania. Ide o súbor kognitívnych a 
behaviorálnych techník, ktoré vedú k lepšiemu zvládnutiu, redukovaniu alebo tolerovaniu faktorov, 
ktoré ohrozujú alebo prevyšujú zdroje človeka. 
 
Copingové (zvládacie) stratégie: 
 
Stratégie zamerané na riešenie problému – správanie smerované ku zníženiu alebo odstráneniu 
hrozby, napr. plánovanie, zhromažďovanie informácií, proces rozhodovania 
 
Stratégie zamerané na emócie – snaha o zmenu vlastného prežívania záťažovej situácie, napr. 
hľadanie útechy u inej osoby, plač, hľadanie útechy vo viere 
 
Na rozpoznanie copingových stratégií slúži model „BASIC  Ph“. Základom tejto teórie je predpoklad, 
že každý z nás disponuje vlastnými vnútornými zdrojmi, ktoré sa dokážu v náročných situáciách 
mobilizovať. 
 
B (belief – viera) – tento spôsob zvládania záťaže môže predstavovať vieru v Boha, nadprirodzeno, v 
druhých i v seba. Môže predstavovať aj hodnoty. Ak hľadáme zdroj v tejto stratégii (prostredníctvom 
napr. i modlitby, rituálov, obrátenia sa k hodnotám...), získavame sebadôveru, vieru v dobrý koniec, 
nádej a zmysel. 
 
A (affect – emócie) – emočné zvládanie predstavuje pocitovú zložku vedomia. Tento spôsob 
zvládania zahŕňa predovšetkým schopnosť rozpoznať emócie a pomenovať ich. Potom nasleduje 
vyjadrenie pocitov, ktoré sme identifikovali, buď verbalizáciou (hovorením, písaním, dramatizáciou) 
alebo neverbálnymi spôsobmi (hra, tanec, maľovanie, tvorba hudby). 
 
S (social –sociálne) – sociálne zručnosti zamerané na zvládanie záťaže predstavujú vyhľadávanie 
interakcie s ľuďmi. Tieto zahŕňaju podporu druhých ako i získavanie podpory od druhých pre seba. 
 
I (imagination – imaginácia) – imaginácia je jadrom kreativity, umožňuje nám snívať, používať 
intuíciu, byť flexibilnými, meniť sa, hľadať riešenia vo fantázii, hľadať nové cesty zvládania 
stresujúcich udalostí a pozmeniť nechcené okolnosti. 
 
C (cognitive – kognitívne) – kognitívne zvládanie sa opiera o schopnosť logicky a racionálne myslieť, 
posudzovať riziká, učiť sa, plánovať, hľadať nové stratégie, analyzovať a riešiť problémy. 
 
Ph (physical – fyzické) – fyzické spôsoby zvládania zahŕňajú používanie zmyslov toho, čo počujeme, 
vidíme, cítime prostredníctvom čuchu, chute...). Tiež sa môžu prejavovať telesnými pocitmi, napr. 
zovretím hrdla, stiahnutím žalúdku, búšením srdca, pocitov napätia, trasu...) Môžu sa tiež prejaviť v 
telesnej aktivite v zmysle výkonu, prekonávanie fyzických ťažkostí.  
 
Ak je stresová záťaž príliš veľká a naša aktuálna možnosť zvládať danú situáciu nepostačujúca, rastie v 
nás úzkosť, ktorá môže viesť až k zrúteniu. Stresová krivka popisuje, ako sa pri stresovej záťaži 
spočiatku zvyšuje naša výkonnosť, nakoľko sa náš organizmus snaží o zvládnutie situácie. Keď sme 
stresu vystavený príliš dlho a záťaž je nadmerná, výkonnosť klesá a náš organizmus nie je schopný 
situáciu zvládať, čo môže viesť ku kríze. 
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Techniky redukujúce záťaž, zvyšujúce odolnosť voči záťaži delíme na: 
 
 Krátkodobé  (zameriavajú sa na okamžité odstránenie stresovej reakcie organizmu): 
 
- dýchanie (prehĺbiť dýchanie -hlboký nádych, pomalý výdych) 
- voda (napiť sa, ochladiť krčné tepny) 
- pohyb (prejsť sa, vybehať, skákať, tlieskať) 
- pozornosť (zámerný odklon pozornosti napr. počítanie predmetov v okolí, počítanie odzadu 
10,9,8..., zameranie pozornosti na iné podnety)– túto techniku využívame najmä vtedy, ak klient 
„padá“ do hlbokej emócie až stavu „vypnutia“. Tým, že ho v jeho emocionálnom rozjímaní vyrušíme 
kognitívnou úlohou, ho vlastne dostávame späť do života – tu a teraz) 
 
Dlhodobé (majú za cieľ znížiť úroveň záťaže): 
 
- správna životospráva (pravidelný prísun jedla, tekutín, spánkový režim) 
- plánovanie (kontrola nad životom, faktormi vyvolávajúcimi stres) 
- analýza problémov a osvojenie si konštruktívneho a systematického riešenia problémov 
- kognitívne prerámcovanie (zmena vnútorných negatívnych výrokov o sebe samom na pozitívne 
monológy) 
- pestovanie záujmov a záľub 
- pravidelný pohyb, resp. nejaká fyzická aktivita(pokúsiť sa zabezpečiť pre klientov pohyb, od pohybu 
na posteli až po možnosti, ktoré karanténne opatrenia umožňujú) 
- udržiavanie medziľudských vzťahov, komunikácie 
- rozvíjanie svojich schopností, zručností 
- relaxačné cvičenia (posilňovanie schopností a činností vedúcich k uvoľneniu) 
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Vyhorenie 
 
Syndróm vyhorenia sa vyskytuje pri povolaniach, kde hlavnou náplňou je práca s inými ľuďmi. 
Charakterizujeme ho ako totálne emocionálne vyčerpanie, ktoré je reakciou na prácu v rovine 
psychickej, fyzickej i sociálnej. Typické je zníženie výkonu, únava už pri pomyslení na prácu a pocit „už 
nemôžem ďalej...“. Ľudia pri ňom pociťujú stratu nádeje na zlepšenie, sub-depresívne ladenie a 
podráždenosť. Príznačné je tiež odcudzenie sa druhým ľuďom i sebe samému a cynický prístup k práci 
a životu. Preventívne opatrenia môžu prispieť k rozvíjaniu osobnostných charakteristík, k redukcií a 
primeranému zvládaniu stresov, posilňovaniu emócií a v neposlednom rade k nadobudnutiu 
zmysluplnosti života.  Predstavujú súhrn vonkajších a vnútorných (individuálnych) možností, ktoré 
môže využívať zamestnanec sám a aj organizácia.  
 
Preventívne opatrenia na úrovni zamestnanca   
 
• Zamerať sa na priority v práci (napr. ošetrovateľka- priorita hygiena seniorov, zdravotná 

sestra- dávkovanie liekov) 
• Nájsť si emocionálnu podporu napr. u kolegov a konštruktívne sa rozprávať o riešení  

problému    
• Robiť si prestávky ( napr. s kolegami si presne, každý deň, stanovte, o koľkej má cca 10 minút 

kto prestávku. Inak bude chaos v práci.) 
• Pozitívne myslenie (vyvarovať negatívnemu mysleniu). Vytvoriť si formulku v mysli. (Napr. 

„Som pokojná. Nedotýkajú sa ma žiadne negatívne emócie.“  „Som aktívna a pozitívna každý 
deň. Stres a obavy sa ma nedotýkajú.“  ) Keď sa objavia negatívne pocity, negatívne myslenie, 
začnite opakovať vami zvolenú formulku. 

• Poznať sám seba (Postupne začať sledovať svoje reakcie na pracovisku a snažiť sa ich 
konštruktívne vyriešiť. Ak ich nevieme vyriešiť, pomôže nám buď supervízor, krízový manažér 
alebo kompetentná osoba) 

• Aktívne využívanie psychohygieny (relaxačné cvičenia, autogénny tréning, ....) 
• Záujmové aktivity (kreslenie, šach, modelovanie, ....) 
• Dôverovať si v kolektíve (Nájsť si minimálne jednu osobu, ktorá bude zdieľať pocity iného 

zamestnanca) 
• Zapájať sa do celoživotného vzdelávania 
   
Preventívne opatrenia na úrovni organizácie   
 
• Mať krátke informačné a koordinačné stretnutia každý deň 
• Určiť si čas 10- 15 minútovej prestávky (Keď si ho neurčíme, môže vzniknúť chaos na 

pracovisku) 
• Vedenie by malo oceniť  svojich pracovníkov za dobré riešenie problému, povzbudzovať ich a 

nechať priestor aj na zlepšovanie interpersonálnych vzťahov 
• Presné definovanie role zamestnancov (veľká zodpovednosť a minimálna kompetencia je 

zdrojom psychickej záťaže) 
• Vedenie by malo dávať konštruktívnu spätnú väzbu svojim zamestnancom 
• Poskytovanie primeraného množstva informácií (Zamestnanci by mali vedieť o zásadných 

zmenách, avšak informácie by nemali byť preťažujúce. Zlatá stredná cesta.) 
• Podpora vzdelávania zamestnancov  
• Možnosť pravidelnej supervízie, mentoringu 
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Psychohygiena 
 

 
Táto časť manuálu je venovaná najčastejším relaxačným metódam, ktoré by mali, postupom času, 
eliminovať negatívne  pocity zamestnancov a aj klientov. Tieto cvičenia sa odporúča cvičiť s 
terapeutom/ psychológom alebo s niekým kompetentným na relaxačné cvičenia. 
S postupmi, ako môžu zmierniť (eliminovať) stres zamestnanci sami na sebe sme sa stretli vyššie  (pri 
syndróme vyhorenie). 
 
Relaxačné cvičenia pre klientov: 
 
Ruky:  
Predstav si, že máš v ľavej ruke citrón a chceš z neho vytlačiť všetku šťavu. Silno ho stlač. Skús vytlačiť 
všetku šťavu do poslednej kvapky. Všimni si, aké napätie cítiš v dlani a v celej ruke. Teraz citrón pusť a 
ruku si uvoľni. Všimni si, o čo lepšie sa tvoja ruka cíti, keď je uvoľnená. Zopakuj to isté aj s pravou 
rukou. 
Ramená a plecia:  
Predstav si, že si lenivá mačka. Chceš si ponaťahovať ruky. Natiahni si ruky pred seba, potom ich 
vystreté zdvihni hore nad hlavu, chvíľu podrž a znova ich vystri pred seba. Všimni si napätie v pleciach 
a pomaličky obidve ruky polož a uvoľni. Zopakuj to celé ešte raz. 
Plecia a krk:  
Teraz si predstav, že si korytnačka. V pokoji sa vyhrievaš na kameni a oddychuješ, ale zrazu zbadáš 
nebezpečenstvo. Musíš sa rýchlo schovať do panciera. Skús zdvihnúť plecia až hore k ušiam a zároveň 
tlač hlavu dole medzi plecia. Chvíľu tak ostaň, kým nebezpečenstvo neodíde. 
Pomaličky hlavu z panciera vytiahni a uvoľni sa. Ale pozor, ďalšie nebezpečenstvo! Zopakujeme to 
celé ešte raz. 
Čeľusť:  
Teraz si predstav, že máš v ústach veľkú tvrdú žuvačku. Veľmi ťažko sa žuje. Skús ju rozžuť, ale musíš 
žuť veľmi silno. Na chvíľku si oddýchni a uvoľni ústa. Je to príjemné, však? Teraz sa priprav, skúsime 
to ešte raz. 
Tvár a nos: 
 Tak a teraz si predstav, že ti na nos sadla stará veľká mucha. Skús ju odohnať bez pomoci rúk. Pokrč 
nos, pokrúť ním, urob to viackrát za sebou, koľko sa ti len dá. Výborné, už odletela preč, môžeš si 
vydýchnuť. Ale pozor, ide späť! Skús ju odohnať ešte raz. 
Brucho: 
 Teraz pozor, prichádza malé sloníča, ktoré nedáva pozor, kadiaľ ide. Ty ležíš v tráve, sloníča ťa nevidí 
a pozor, ide ti stúpiť na brucho! Nehýb sa a napni brucho čo najsilnejšie, aby ti naňho mohlo stúpiť. 
Vydrž, výborne, už je preč. Oddýchni si. Ale pozor, vracia sa tou istou cestou k tebe, napni brucho 
ešte raz. 
Nohy: 
 Teraz urobíme posledný cvik. Ak sedíš, vystri obe nohy a zdvihni ich. Chvíľu vydrž, všimni si, aké sú 
napäté. Teraz ich pomaly polož a uvoľni. Oddýchni si a zopakuj to celé ešte raz. 
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Technika správneho a vedomého dýchania pre klienta 
 
„ Poďme sa spolu sústrediť na naše dýchanie. Zhlboka sa nadýchnite až do brucha. Všímajte si, ako sa 
vám dvíha brucho. Hlboký nádych a dlhý výdych. Aký je vzduch, ktorý vdychujeme(ktorý nám ide do 
nosa)? Je studený. Aký je vzduch, ktorý vydychujeme(ktorý ide von z nosa)? Je teplý. Nádych. 
Výdych.“ (Cvičenie robíme spolu s klientom, hlboké dýchanie prevádzame až dovtedy, kým sa klient 
neupokojí. Slová hovoríme pokojným hlasom). 
 
Technika vedomého vnímania 5,4,3,2,1 
 
Sadnite si a uvoľnite sa. Poďme spolu vnímať svet okolo nás. Vymenujte 5 vecí, ktoré vidíte okolo 
seba. 4 veci, ktoré počujete. 3 veci, ktoré cítite (hmatom, tlakom na telo), 2 veci, ktoré cítite čuchom. 
1 veci, ktorú cítite chuťou. 
 
Technika odklonenia pozornosti 
 
Napríklad: Poďme spolu spočítať všetky stoličky/predmety/ľudí v miestnosti. 
Je dôležité brať krízu klienta vážne, nebagatelizovať problém ale ani nedramatizovať situáciu. V 
prípade situácie nebezpečnej pre klienta, iných osôb alebo majetku, kde nebudú bežné techniky 
postačujúce, postupujú zamestnanci podľa platných vnútorných dokumentov a zákona. 
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 Relaxačné cvičenia pre zamestnancov 
               

Vhodnou relaxáciou je vlastná relaxácia. Ak robíme vlastnú relaxáciu pravidelne, jej tréningom sa 
dokážeme naučiť presný postup a v prípade potreby použitia tejto techniky v krízovej situácií, dokáže 
naše telo a myseľ efektívne použiť natrénované postupy. 
 
Príprava: Nájdite si tiché, príjemné prostredie, posaďte sa alebo si ľahnite a uvedomte si svoje telo a 
dych. Upokojte si myseľ, vypnite vnímanie okolia. Potom si začnite v mysli opakovať: “Som 
pokojný/á“ so zavretými očami. Pomaly, hlboko sa nadýchnite a pomaly vydýchnite. Uistite sa, že sa 
cítite príjemne a pohodlne. 
 
Prvé cvičenie 
 
Sústreďte sa na tiaž ramien/ rúk a nôh. Predstavte si v mysli, že vaše ruky a následne nohy sú ťažké, 
napr. ako olovo alebo sú tak ťažké, že ich to ťahá smerom dole. V mysli/v duchu si opakujte pomaly: 
„Som úplne pokojný (1x)“, potom: „Moja pravá ruka je ťažká(6x), moja ľavá ruka je ťažká(6x), moje 
obe ruky sú ťažké“(6x). Následne: „Som úplne pokojný“ (1x). Prejdite na nohy: „Moja pravá noha je 
ťažká (6x), moja ľavá noha je ťažká(6x) , obe moje nohy sú ťažké(6x)“. Predstavujte si, že vaše svaly sú 
uvoľnené, ochabnuté, ťažké ako olovo. Spojte príkazy v mysli s predstavou tiaže. Na záver: “Som 
úplne pokojný/á“ (1x). Prevádzajte 2-3 minúty. 
 
Druhé cvičenie 
 
Ďalšia formula sa týka tepla rúk a nôh. V tomto cvičení budete cítiť príjemné teplo a prehriatie tela v 
súvislosti s uvoľnením. Pomôže to k väčšiemu prekrveniu svalov rúk a nôh. Prechádzajte jednotlivé 
časti tela: „Som úplne pokojný/á“ (1x), potom: „Moja pravá ruka je veľmi teplá (6x), moja ľavá ruka je 
veľmi teplá (6x), moje obe ruky sú veľmi teplé (6x). Nasleduje: „Som úplne pokojný“ (1x) a prejdite na 
nohy: „Moja pravá noha je veľmi teplá (6x), moja ľavá noha je veľmi teplá (6x), moje obe nohy sú 
veľmi teplé (6x), potom: „Som pokojný/á (1x).* Spojte príkazy v mysli s predstavou tepla. Predstavte 
si, že vaše ruky a nohy sú teplé, príjemne a pohodlne teplé, ako položené v teplej vode alebo vám na 
ruky a nohy svieti príjemné a hrejúce slnko. Prevádzajte 2-3 minúty. 
 
Tretie cvičenie 
 
Pozornosť na dýchanie. Predstavte si svoje dýchanie ako pokojné, pravidelné, alebo pomalé a ľahké. 
Môžete si predstaviť svoje brucho ako sa pomaly dvíha a klesá, ako sa plne nadychujete a 
vydychujete. Dovoľte vzduchu prirodzene prúdiť dnu a von z vášho tela. Opakujte: „Som úplne 
pokojný/á“(1x), nasleduje: „Môj dych je pokojný a pravidelný“(6x). Pokračujte: „Som úplne 
pokojný/á“(1x), potom: Môj dych je pokojný a pravidelný“(6x). Spojte príkazy v mysli s predstavou 
pokojného dychu. Opakujte 2-3 minúty. 
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Doplňujúce cvičenia 
 

Dovoľte teplu naplniť vaše brucho. Táto oblasť je centrom tela. Predstavte si teplo slnka na bruchu a 
v bruchu. Tiež si môžete predstaviť teplo vychádzajúce z vášho brucha smerom von. Dajte si čas a 
trpezlivosť dosiahnuť tento krok. Predstavte si tiež teplé biele svetlo ako centrum vašej bytosti a ako 
toto svetlo žiari teplé vlny prúdia navonok cez vašu oblasť brucha a telo smerom von. Opakujte: „Som 
úplne pokojný/á“(1x), následne: „Moje brucho je príjemne teplé“(6x). Pokračujte: „Som úplne 
pokojný/á“(1x), potom: „Moje brucho je príjemne teplé“(6x). Spojte príkazy v mysli s predstavou 
tepla v bruchu. Opakujte 2- 3 minúty. Teraz nepôjde o prežívanie tepla, ale chladu. Dovoľte si v 
predstave vnímať chlad na vašom čele. Predstavte si chladný vánok vejúci na čelo. Opakujte: „Som 
úplne pokojný/á“(1x), nasleduje: „Moje čelo je príjemne chladné“(6x). Pokračuje: „Som úplne 
pokojný/á“(1x) a „Moje čelo je príjemne chladné“(6x). Spojte príkazy v mysli s predstavou chladu. 
Opakujte 2-3 minúty. Počas tohto posledného kroku je vaše telo hlboko zrelaxované a vy si môžete 
vybrať a uviesť prvé úmyselné sugescie zamerané na pozitívne zmeny, ktoré potrebujete: sú to 
vlastné autosugestívne formulky, ktoré si volíme podľa vlastných potrieb či ťažkostí (napr. „som 
šťastný“, „som sebavedomý, energický a rozhodný“, „môj žalúdok je uvoľnený“, „pankreas je 
pokojný“, „môj spánok bude nerušený a hlboký“, „alkohol mi je ľahostajný“, „budem žiť bez 
fajčenia“, život je radostný“ (cca 2-3 minúty). Postupne môžete ukončiť relaxáciu – zhlboka sa 
nadýchnite, podržte dych 3 sekundy a vydýchnite pomaly. Pomaly sa vystrite a natiahnite pomaly 
svaly rúk a nôh. Potom pomaly otvorte oči, preciťujte svoju relaxáciu, pokoj. Získate tým aj 
„čosi“ naviac. Na to prídete sami.  

Relaxácia je jednou z najpoužívanejších foriem aktívnej psycho-hygieny pre zamestnancov alebo 
klientov zariadení sociálnych 
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Komunikácia v krízových situáciách 
 
To, ako hovoríme a ako počúvame, je vždy dôležité. V krízových situáciách sa však kvalita našej 
komunikácie stáva jedným z kľúčových faktorov pre ich úspešné zvládanie. V situáciách či obdobiach 
plných stresu a vyčerpania sa zvyšuje pravdepodobnosť, že zažijete nedorozumenia. Z nich 
vyplývajúce problémy, ako napríklad omeškania či konflikty často samotné vedú k ďalšiemu 
zvyšovaniu stresu. V takýchto obdobiach je užitočné venovať pozornosť tomu ako komunikujeme. 
Či už komunikujeme s kolegami, prijímateľmi sociálnej služby, alebo rodinnými príslušníkmi 
prijímateľov, tromi princípmi efektívnej komunikácie sú opatrné rozprávanie, efektívne počúvanie a 
presná reakcia. Tu sú konkrétne spôsoby, ako minimalizovať nedorozumenie: 
 
Hovoriť opatrne a byť špecifický 
 
Vaši poslucháči nie sú čitateľmi mysle. Konkrétne definujte problém alebo pomenujte pocit. Je 
nepravdepodobné, že ostatní budú vedieť, čo chceme alebo cítime, ak ich necháme hádať a nie je 
vhodné to od nich očakávať. 
 
Sústrediť sa 
 
Diskutujte iba o danom probléme. Zabiehanie a riešenie iných tém či starých problémov má potenciál 
byť mätúce a dráždivé. Nehovorte veci, ktoré nemyslíte vážne, a nevyhrážajte sa vecami, ktoré 
nebudete vykonávať. 
 
Hovoriť menej 
Ticho je užitočné, keď sú emócie silné a cítime sa vystresovaní alebo unavení. V tých časoch často 
hovoríme veci, ktoré by sme pod menším tlakom formulovali inak. Máme tendenciu zveličovať alebo 
eskalovať situáciu. 
 
Hovoriť taktne 
 
Neobviňujte. Komentáre majte skôr popisné ako kritické, obviňujúce. 
Vyvarujte sa kritike a sarkazmu. Výroky formulované s „ja“ sú pre poslucháča často menej 
ohrozujúce. V drvivej väčšine prípadov je vašou úlohou nájsť riešenie, nie identifikovať vinníka. 
 
Pozorne počúvajte 
 
Počúvajte s empatiou. Skúste sa vžiť do ich kože. Snažte sa pochopiť ich perspektívu. Nie je potrebné 
súhlasiť s druhým pohľadom na jeho pochopenie alebo vcítenie sa doň. 
 
Počúvať bez prerušenia 
 
Niekedy je potrebné prestať rozprávať, aby ste počuli všetko dôležité. 
Sústreďte sa na slová a venujte zvýšenú pozornosť neverbálnym gestám. 
Eliminujte psychické aj fyzické vyrušovanie. 
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Úspešne prijať kritiku 
 
Obrňte sa. Veľmi pomáha aktívne rozlišovať emočné aspekty - ako strach alebo hnev - od faktov. Aj 
keď Váš komunikačný partner neovláda, alebo nedodržiava zásady efektívnej komunikácie, je 
potrebné zachovať pokoj a sústrediť sa na riešenie problému, nie na emócie. 
 
Prijať čo je povedané, bez rady: 
 
Sú chvíle, keď si myslíme, že sa hovoriaci mýli, a bolo by tak dobré povedať im, čo majú robiť. Avšak 
aj keď sa podľa rady nakoniec bude postupovať, je dôležité načasovanie a zaručiť aby sa hovoriaci cítil 
vypočutý. 
 
Odpovedať presne: 
 
Získajte všetky fakty. Počúvajte pozorne, kým nepochopíte, o čom sa hovorí. Požiadajte 
komunikátora, aby objasnil všetko, čomu nerozumiete. 
 
Kontrolovať svoje interpretácie: 
 
Cieľom komunikácie je porozumenie. Poslucháči tlmočia to, čo sa hovorí. Je dôležité informovať sa 
u reproduktora, aby ste sa uistili, že to, čo ste počuli, je to, čo reproduktor myslel. Spýtajte sa rečníka, 
či je vaša perspektíva presná. Napríklad: „Rozumiem, že máš na mysli ...?“ „Povedal si…?“ “oprav ma 
ak sa mýlim” 
 
Byť úprimný a transparentný: 
 
Zostaňte čestní a povedzte: „Chápem, prečo sa tak cítiš.“ Uznanie a prijatie pocitov rečníka 
neznamená, že s nimi súhlasíte. Počúvajte samých seba Vedome sa snažte počuť, ako hovoríte. Máte 
pozitívny alebo negatívny prístup? Aký je váš tón hlasu? Neustály prúd pohotových odpovedí dáva 
ostatných do defenzívy. Aj keď možno nie vždy dostaneme to, čo chceme, je dôležité jasne povedať 
svoje želania, aby sme nevytvárali zášť. Citlivé počúvanie porozumenia potrieb a prianí druhých 
demonštruje starostlivý prístup. Keď každý, kto je zapojený do komunikačného procesu počúva 
a hovorí pozorne, je jednoduchšie zdieľať postrehy a pocity a zároveň sa posunúť k vzájomnému 
porozumeniu a riešeniu problému. 
 
Neverbálna komunikácia: 
 
Veľká časť medziľudskej komunikácia prebieha na neverbálnej úrovni. Preto je dôležité dbať na to, 
aby náš neverbálny prejav nepôsobil rušivo, ale naopak – pomáhal šíriť a budovať atmosféru pokoja a 
sústredenia. Pomáha nájsť pre seba čo najpohodlnejšiu polohu, minimalizovať rýchle pohyby a tón a 
intenzitu hlasu prispôsobiť priestoru a situácií. 
 
Štruktúra: 
 
Vopred jasná štruktúra rozhovoru uvoľňuje mentálnu kapacitu a prispieva k efektívnosti komunikácie. 
Je veľmi nápomocné ak má rozhovor vopred stanovenú štruktúru, ktorá je jasná všetkým účastníkom. 
Prioritou je dopredu určiť časový rámec (napr. : “máme na to XY 
minút”) a želaný výsledok (napr.: vedieť kto, kde, kedy, ako a prečo) 
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Úmrtia 
 

Čo sa s nami deje, keď zažijeme niečo tak náročné ako smrť? 
 
Prežili ste extrémne náročnú, kritickú situáciu. A aj keď už je po nej, môžete pociťovať nepríjemné 
zmeny vo svojom správaní a prežívaní. Tieto reakcie sa môžu objaviť aj veľmi dlho po udalosti 
a rovnako môžu dlho pretrvávať. Sú veľmi bežnou, normálnou reakciou na nenormálne situácie! 
Porozumenie a podpora najbližších zvyčajne pomôže traumatickým a stresovým reakciám odznieť 
rýchlejšie. Niekedy je vhodné vyhľadať odborníka. Nie je to prejavom slabosti, ani šialenstva. 
Znamená to len, že udalosť bola príliš silná a ničivá na to, aby ju človek zvládol vlastnými silami. 
Aj necítiť nič je v poriadku. Aj to je normálna reakcia na extrémnu situáciu. 
 
Môže sa stať, že si všimnete u seba rôzne neobvyklé prejavy: 

 
Telesné: svalová triaška, smäd, závrate, nevoľnosť, zvracanie, slabosť, bolesti na hrudníku, bolesti 
hlavy, zvýšený tlak, zvýšený pulz, problémy so zrakom, potenie, namáhavé dýchanie, ... 
 
Ktorýkoľvek z týchto prejavov môže vyžadovať lekársku pomoc. Ak ste na pochybách, vyhľadajte 
lekára. 
 
V myslení: zmätenosť, nočné mory, neistota, podozrievavosť, obviňovanie seba a iných, ťažkosti riešiť 
problémy a zvládať situácie, ťažkosti sa sústrediť, robiť rozhodnutia, vypadávanie pamäti, ťažkosti 
rozlišovať predmety alebo ľudí, zvýšená alebo znížená vnímavosť k okoliu, dezorientácia v čase, 
mieste, osobe. 
 
V pocitoch: strach, vina, smútok, panika, popretie, úzkosť, agitácia, podráždenosť, depresia, hnev, 
šok, preťaženie, pocit straty kontroly nad emóciami, neprimerané emočné reakcie. 
 
V správaní: nemožnosť odpočívať, asociálne konanie, rýchle tempo, rýchle chaotické pohyby, zmeny 
v sociálnych aktivitách, zmeny v spôsobe vyjadrovania, zvýšená alebo znížená chuť do jedla, 
konzumácia alkoholu alebo iných drog. 
 
Dôležité je uvedomiť si, že tieto pocity sa môžu objaviť hneď, ale aj neskôr. Môžu sa striedať a meniť, 
niekedy môžu byť protichodné, avšak nemusia prísť vôbec – a aj tak je to v poriadku. 
 
Čo robiť? 
 
Prvých 24-48 hodín môžete aktívnym cvičením spolu s oddychom uľaviť niektorým telesným 
reakciám. Organizujte si čas, majte vždy, čo robiť, trávte čas s najbližšími – rozprávajte sa s ľuďmi, to 
býva najlepšou medicínou. Ste normálny, Vaše reakcie sú normálne, nenálepkujte sa ako „blázon“ . 
Vyhýbajte sa utlmovaniu bolesti alkoholom a drogami. Založte si denník, „vypíšte“ sa z dlhých 
bezsenných nocí a robte veci, ktoré Vám robia dobre – veľa odpočívajte. Myslite na to, že ľudia okolo 
Vás sú tiež pod stresom. Nerobte žiadne veľké životné rozhodnutia a zmeny. Naopak, robte veľa 
malých každodenných rozhodnutí, to Vám môže vrátiť pocit kontroly nad životom. 
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Nebojujte s opakujúcimi sa myšlienkami, snami, „flashbackmi“ (intenzívne znovu-prežívanie 
niektorých momentov udalosti) – sú normálne a časom samé vymiznú, budú menej boľavé. 
Pravidelne pite a jedzte vyváženú stravu, aj keď nemáte chuť. 
 
Rady pre príbuzných, rodinu, priateľov a iné priamo nezúčastnené osoby:  

 
Neminimalizujte ich pocity – neanalyzujte ich správanie. Nekritizujte a neobviňujte. Neberte ich hnev, 
alebo iné pocity osobne. Nehovorte, že mali šťastie, že to mohlo byť horšie – po tom sa im neuľaví. 
Radšej im povedzte, že je Vám ľúto, čo sa stalo a že im chcete porozumieť a pomôcť. Počúvajte ich 
pozorne. Trávte s nimi veľa času – ponúknite im prítomnosť. Aj ak nežiadajú o pomoc, ubezpečte ich, 
že sú v bezpečí. Pomôžte im s každodennými prácami, ako je upratovanie, varenie, starostlivosť o 
rodinu a deti. Doprajte im primerané súkromie a čas len pre seba. 
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Základné princípy smútenia 
Akceptovanie straty 
 
To znamená prejsť šokom, popieraním v jeho najrozmanitejších podobách. Autor popisuje popieranie 
smrti klasickým spôsobom – uchovaním jeho izby, jeho vecí, ako i menej zjavné popieranie, keď 
naopak veci hneď odstránia, napríklad pri konfliktných vzťahoch a selektívne zabúdanie pri náročnom 
prijímaní faktu úmrtia. Všetky tieto a ďalšie spôsoby prijatia reality, ktorá môže byť často niekde na 
polceste, čiže smútiaci vedia aj nevedia, že ich blízky je mŕtvy, podobne ako smrteľne chorí vedia aj 
nevedia, že zomierajú.  

Spracovanie bolesti zo smútku 
 
Je dôležité vedieť rozpoznať bolesť emocionálnu, v správaní či fyziologickú. Čiže výrazom bolesti 
môže byť tak bizarné správanie ako bolesť niektorej telesnej časti. Medzi ľuďmi koluje množstvo 
mýtov o smútení, ktorými priatelia a známi môžu komplikovať smútiacim život, v lepších prípadoch 
však môžu významne pomôcť. Nespracovanie bolesti zo smútku vedie k necíteniu, k odpojeniu sa od 
cítenia. Následkom toho môže byť odložené smútenie, čo celý proces komplikuje a predlžuje. Aj 
únikové riešenia, ako alkohol, drogy a iné formy náhrad, majú podobný účinok. Tiež je potrebné 
podotknúť, že súčasťou bolesti zo zármutku nie je len smútok, ale aj hnev, pocity viny, osamelosti a 
mnoho iných špecifických, individuálnych pocitov.  

Prispôsobenie sa svetu bez zosnulého 
 
Má svoju štruktúru, ktorá obsahuje vonkajšie, vnútorné a spirituálne zložky, s každou z nich treba 
vedome pracovať. Riešenie problému nespočíva v tom, nájsť odpoveď prečo, ale ako žiť ďalej bez 
toho, ktorý zomrel, či už náhle, alebo po chorobe. Kým sme, ako sa zmenili naše role a identita.  

Nájdenie trvalého spojenia so zosnulým uprostred púšťania sa do nového života. Stiahnutie 
emocionálnej energie od zosnulého a jej reinvestovanie do nových vzťahov, bolo cieľom smútenia 
podľa Freuda. Dnes už vieme, že smútiaci sa nikdy úplne neodpúta od mŕtveho. Jeho úlohou je nájsť 
pre neho také miesto vo vlastnom živote, ktoré smútiacemu umožní byť s ním naďalej v kontakte, ale 
neprekáža mu v jeho živote. Úloha je splnená vtedy, keď napríklad vdova si kladie vlastné životné 
ciele, nie také, ako by si kládli spolu s manželom. Môžeme mať naďalej to, čo sme stratili a to trvalú, 
aj keď transformovanú lásku k zosnulému. Nestratili sme jeho vplyv, inšpirácie a hodnotu, ktorú 
zosnulý pre nás mal, ale začleňujeme ju do nových vzorcov nášho života bez neho.  
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Krízová intervencia 
 

  
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. 
 
Model BASIS (model Rakúskeho červeného kríža) = štruktúra podporného rozhovoru pri krízovej 
intervencii (v akútnej fáze): 
 
B – nadviazať spojenie 
1. vytvoriť, získať si dôveru 
2. odviesť od záťažového obsahu (vykonať rutinnú činnosť s traumatizovaným, opustiť priestor, 
poprechádzať sa s ním, ponúknuť občerstvenie) 
3. podporovať rozprávanie (prepnúť na kognitívnu, pozorovaciu úroveň, umožniť viackrát 
prerozprávať traumatickú udalosť) 
4. rešpektovať obranu (postihnutí kolíšu medzi obranou a odovzdanosťou, konfrontovať  
5. byť prítomný (je nevyhnutné zostať pri zasiahnutej osobe alebo v jej blízkosti dovtedy, kým nebude 
možné spoľahlivo odhadnúť jej stav) 
 
A – odhadnúť schopnosť konania a preskúmať potreby 
1. pýtať sa na príbeh, obozretne smerovať k zaťažujúcemu obsahu  (meniť prítomný čas na minulý v 
smere k zosnulej osobe) 
2. umožniť rozlúčku (dôležitým krokom pre uznanie smrti je umožnenie stretnutia medzi príbuznou 
osobou a zosnulým) 
3. odhadovať schopnosť klienta  konať a zisťovať jeho potreby 
 
S – štruktúrovať 
1. vysvetliť nutné kroky a sprevádzať pri nich (aký bude postup, čo ďalej v praktických krokoch) 
2. podporovať štruktúrované rozprávanie (opakovanými otázkami vniesť do príbehu štruktúru) 
3. podporovať pozitívne prekonávanie (podporovať všetky pozitívne kroky ktoré chce osoba spraviť 
samostatne) 
4. predbežne plánovať a predvídať 
 
I – informovať 
1. informovať o každom nutnom kroku  
2. na otázky odpovedať úprimne a pravdivo 
3. vysvetľovať stresové reakcie  
4. normalizovať správanie a prežívanie klienta(toto je jednej z najúčinnejších spôsobov ako upokojiť 
klienta, ak mu priznáme jeho reakcie, neposudzujeme a neodsudzujeme ich) 
 
S – zabezpečiť záchytnú sieť(mnoho klientov karanténnymi opatreniami prichádzajú o svoju 
prirodzenú sociálnu oporu, je potrebné im pomôcť si aspoň na tento čas vybudovať novú opornú sieť) 
1. podporovať komunikáciu postihnutých medzi sebou 
2. mobilizovať alebo sprostredkovať sociálne zdroje 
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     Vhodné a  nevhodné reakcie pri poskytovaní krízovej intervencie 
 
Najdôležitejšie je: 

 
 správať sa pokorne, ľudsky, ochotne 
 nestáť nad človekom (kľaknúť, sadnúť si ku klientovi...) 
 aj mimikou dávať najavo záujem 
 aktívne počúvať 
 zvoliť pomalé tempo reči a tichší hlas 
 vedieť strpieť aj nespravodlivé obviňovanie a hnev 
 vystupňovať racionálne a štruktúrovane 
 vyjadrovať stabilitu, istotu 

 
 

  
vhodné výroky nevhodné výroky 

                       Je mi ľúto, čo sa stalo. 

Musí to byť pre Vás ťažké... 

Vôbec si nedokážem predstaviť, aké ťažké 
to pre Vás je. 

To je v poriadku, každý by mal v takej 
situácii veľa emócií. 

Čo pre Vás môžem teraz urobiť? 

Nemôžem rozhodnúť za Vás, ale môžeme 
o tom ešte hovoriť. 

Sú viaceré možnosti riešenia, je na Vás 
ktorú si vyberiete. 

Toto sú niektoré veci, s ktorými Vám 
môžem pomôcť.. s čím si prajete, aby som 

Vám pomohol? 

Ktoré úlohy sú pre Vás najťažšie? 

Porozprávajme sa o konkrétnych veciach, 
ktoré práve teraz potrebujete. 

Nie som si istý, čo v tom môžem pre Vás      
urobiť. Hneď(uveďte kedy – časový rámec)  sa 

pokúsim to zistiť. 

Chápem ako sa cítite. 

Všetko bude v poriadku. 

Keď som ja rozčúlený, smutný..., robím.... 
Vy by ste mal spraviť to isté. 

Upokojte sa! 

Buďte rád, že Ste prežil. 

Čas zahojí všetky rany. 

Takto by Ste sa nemal cítiť. 

Toto nehovorte! 

Ja by som na Vašom mieste urobil toto... 

Mohlo to byť oveľa horšie. 

Každý musí raz zomrieť. 

Je to Božia vôľa. 

Ste mladí, môžete mať ešte ďalšie dieťa. 

Ani nemáte žiadne zranenie... 

Myslel som, že ste to už prekonal. 
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Štruktúra je základ pomáhajúcej komunikácie a interakcie so zasiahnutým. Pravidlo optimálnej 
komunikácie:  

 verbálna stránka komunikácie (obsahy slov), jej para-verbálna zložka (tón hlasu, intonácia, 
rýchlosť reči, jej plynulosť)  
 

  neverbálne správanie (gestá, postoj, mimika) musia byť v súlade. 
 
 
Odporúčania pre personál: 
 

 napriek nutným karanténnym opatreniam treba zachovať klientom  v čo najväčšej miere 
štandardný režim , 

 
 zabezpečiť, aby klienti dostávali v pravidelných intervaloch (ideálne  2x denne v rovnakom 

čase, minimálne raz denne) informáciu čo sa deje, čo ich čaká, ako to zvládame  (táto 
pravidelnosť v informovaní je nutná aj vtedy, keď neprináša novú informáciu – dáva však 
klientom štruktúru a „dlhý“ deň si môžu rozdeliť na úseky od informovanie po informovanie. 
Týmto sa zabraňuje aj šíreniu dezinformácii medzi klientmi a zamestnancami) 

 
 voľný čas klientov sa pokúsiť vyplniť rôznymi aktivitami, aby „len tak nepolihovali“, pretože 

čas im potom ubieha veľmi pomaly 
 

 zabezpečiť napĺňanie potrieb, ktoré sa u klientov vyskytnú (napr. zabezpečiť kontakt s 
blízkymi prostredníctvom dostupných prostriedkov a pod.) 
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Dôležité Kontakty & Zdroje 
 
Linka psychosociálnej pomoci 
 
Krízová intervencia - MPSVR SR  
 
02/ 204 63 218 
02/ 204 63 220 
 
Video: Psychologická pomoc v ZSS 
PhDr. Eva Černičková, psychologička  
https://www.youtube.com/watch?v=H4GorwzC5yo&t=47s 
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