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1. ÚČEL VYDANIA SMERNICE 
 

Domáci poriadok Domov n.o. - ZPB je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnos-

tenský zákon) v znení neskorších predpisov.  

 

Domáci poriadok Domov n.o. – ZPB je vnútorný predpis zariadenia, ktorého cieľom je po-

skytnúť obraz o fungovaní zariadenia, o pravidlách, ktorými sa majú prijímatelia sociálnej 

sluţby i zamestnanci zariadenia riadiť pri poskytovaní sociálnej sluţby v súlade s právnymi 

predpismi.  Domáci poriadok ustanovuje pravidlá spoluţitia, zásady správania a konania pri-

jímateľov sociálnych sluţieb Domov n. o.  

 

Domáci poriadok Domov n.o. - ZPB vychádza z princípov zachovania ľudskej dôstojnosti s 

dôrazom na dodrţiavanie základných ľudských práv a slobôd, prirodzenou ľudskou dôstoj-

nosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a ná-

boţenstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti 

alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej sluţby.  

S domácim poriadkom sú prijímatelia sociálnej sluţby, resp. zákonní zástupcovia oboznámení 

pri nástupe do zariadenia, resp. počas pobytu v zariadení/napr. pri vydaní nového domáceho 

poriadku/, čo potvrdia svojim podpisom na dokumente – Oboznámenie s Domácim 

poriadkom Domov n.o. - ZPB. 

 

Domáci poriadok Domov n.o. – ZPB rešpektuje Čl. 2 ods. 3 Ústavy SR, teda „Kaţdý môţe 

konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemoţno nútiť, aby konal niečo, čo zákon 

neukladá“ . Smernica neobsahuje príkazy ani zákazy, ktoré nie sú v súlade s predpismi vyššej 

právnej sily. Povinnosti moţno ukladať len podľa Čl. 13 ods. 1 Ústavy SR. Po umiestnení 

fyzickej osoby v Domov n.o., teda v zariadení s celoročnou pobytovou formou sa toto 

zariadenie stáva jej prirodzeným prostredím, teda stáva sa jej súkromím, a preto sa na ňu 

vzťahujú ustanovenia Ústavy SR o základných ľudských právach a slobodách.  

 

 

2. POUŽITÉ SKRATKY 
 

 ZPB – Zariadenie podporovaného bývania 

 DSS – Domov sociálnych sluţieb 

 PSS – Prijímateľ sociálnej sluţby 

 SS – Sociálna sluţba 

 Zákon o sociálnych sluţbách - Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov 
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3. POSTUP 
 

Článok I.  

Základné ustanovenie  

 

ZPB Domov n.o. je zariadenie sociálnych sluţieb, v ktorom sa zabezpečuje formou celoroč-

ného pobytu poskytovanie sociálnej sluţby v zmysle zákona o sociálnych sluţbách.  

V zariadení podporovaného bývania sa podľa §34 zákona o sociálnych sluţbách poskytuje 

sociálna sluţba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto 

fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod 

ktorým je schopná viesť samostatný ţivot. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas 

poskytovania sociálnej sluţby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna sluţba sa jej 

poskytuje aj naďalej. 

Dohľad na účely poskytovania sociálnej sluţby v zariadení podporovaného bývania je usmer-

ňovanie a monitorovanie fyzickej osoby pri zabezpečovaní sebaobsluţných úkonov, úkonov 

starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa 

prílohy č. 4 zákona o sociálnych sluţbách.  

V ZPB Domov n. o. sa poskytuje sociálna sluţba PSS –fyzickým osobám so zdravotným pos-

tihnutím, ktorým je telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo osobám 

so zmyslovým postihnutím alebo kombináciou týchto postihnutí. Kapacita ZPB je 24 PSS. 

V ZPB sa okrem dohľadu  

a) poskytuje 

1. ubytovanie, 

2. sociálne poradenstvo, 

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

b) utvárajú podmienky na 

1. prípravu stravy, 

2. upratovanie, 

3. pranie, ţehlenie a údrţbu bielizne a šatstva 

c) vykonáva sociálna rehabilitácia.  

 

Článok II.  

Odborné činnosti 

 

1. Sociálne poradenstvo v ZPB Domov n.o. je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej 

osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Hybnou silou poskytovania poradenstva je sociálny 

pracovník za pomoci ostatného personálu.  

V ZPB Domov n.o. sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva. Základné so-

ciálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny, komunity, poskyt-

nutie základných informácií o moţnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie 

a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.  
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V praxi ZPB sa vyuţíva experienciálny prístup ku PSS, ktorý vníma prijímateľa ako aktívnu 

bytosť s potenciálom k ďalšiemu rastu, zameriava sa na dosiahnutia vyššieho stavu vedomia, 

uvedomenia si svojich moţností a schopnosť naučiť sa ich vyuţívať. Sociálny pracovník iba 

umoţňuje a uľahčuje tento proces, pomáha prijímateľovi uvedomiť si moţnosti pre zmeny 

seba samého, svojho okolia i fungovania vo vzťahoch k iným ľuďom. 

Formulovanie obsahu sociálneho poradenstva pre PSS veľmi úzko súvisí s kvalitou ich ţivota. 

Z tohto dôvodu je obsah sociálneho poradenstva pre PSS Domov n.o. usporiadaný do nasle-

dovných sociálno-poradenských okruhov:  

a) Zdravotné problémy – sociálne poradenstvo je orientované na zvládanie zdravotných 

problémov a ich dôsledkov. Poskytuje podporu prostredníctvom aktivít. 

b) Základné životné podmienky -  sociálne poradenstvo v tejto oblasti je orientované pre-

dovšetkým na pomoc v oblasti bývania. Sociálne poradenstvo je poskytované v inten-

ciách humanizácie základných ţivotných podmienok s cieľom ovplyvňovať primeraný 

sociálny a emocionálny vývin prijímateľa.  

c) Rodina – v tejto oblasti poradenstva sa zameriavame na vytváranie primeraných ro-

dinných väzieb, ktoré ovplyvňujú formulovanie krátkodobých ale aj dlhodobých cie-

ľov PSS v procese integrácie. 

d) Sociálne poradenstvo v našom zariadení má svoje opodstatnenie aj v rámci sociálnych 

a emocionálnych vzťahov, ktoré si vytvára PSS s ostatnými ľuďmi, s ktorými sa stre-

táva vo svojom ţivote. Kvalita vzťahov zohráva dôleţitú úlohu pri motivácii PSS mo-

bilizovať svoje sily  a vlastné schopnosti, pri vyrovnávaní sa s hendikepom. Oblasť 

vzdelávania a práce je dôleţitou súčasťou sociálneho poradenstva, nakoľko motivuje 

PSS mobilizovať a aktívne vyuţívať svoj zvyšný pracovný potenciál. 

e) Mieru celkovej spokojnosti a harmónie osobnosti ovplyvňuje aj predpoklad uspokojo-

vania sekundárnych potrieb našich PSS, kam patrí rozvíjanie záujmov a trávenie voľ-

ného času. Tieto aktivity umoţňujú PSS lepšie sa vyrovnávať so skutočnosťou svojho 

hendikepu, pomáhajú im zvládať stresové situácie, zabraňujú izolácii a samote, pri-

spievajú k sebestačnosti a pocitu uvedomovania si svojich moţností optimálne fungo-

vať v danej spoločnosti alebo komunite. 

Obsahom základného sociálneho poradenstva zariadenia sociálnych sluţieb býva najčastejšie 

informácia, rada a usmernenie. 

 

2. Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov je odborná činnosť, ktorá 

sa vykonáva so súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri 

vybavovaní úradných záleţitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní 

a podávaní písomných podaní , vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku 

a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby. Pomoc v ZPB spočíva tieţ v poskytovaní 

alebo sprostredkovaní sociálneho a iného odborného poradenstva súdom ustanovenému opat-

rovníkovi, fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa opatrovníkom a fyzickej osobe, ktorá si 

nedokáţe chrániť svoje práva a záujmy. Obsahom sluţby je napr. aj poskytnutie pomoci pred 

začatím konania o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony, pri spisovaní 
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návrhov na súd na vrátenie spôsobilosti na právne úkony, zastupovanie v takýchto konaniach, 

ale aj vyhľadávanie a vzdelávanie vhodných opatrovníkov.  

 

3. Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť, ktorá je v ZPB Domov n.o. zameraná na podpo-

ru samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností 

alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starost-

livosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym vyuţitím prirodze-

ných zdrojov v rodine a komunite. Ide najmä o nácvik pouţívania pomôcky, nácvik prác v 

domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu a sociálnu komunikáciu.  

Základnou metódou pri sociálnej rehabilitácii je nácvik s cieľom doviesť prijímateľa sociálnej 

sluţby k tomu, aby kompenzoval svoj nedostatok na najvyššiu moţnú mieru. Cieľom sociál-

nej rehabilitácie je optimálne a čo najrýchlejšie zaradenie prijímateľa sociálnej sluţby do pl-

nohodnotného spoločenského ţivota, jeho reintegrácia a resocializácia. 

Túto činnosť v ZPB zabezpečujú inštruktori sociálnej rehabilitácie a ergoterapeuti.  

 

V prípade záujmu a potreby prijímateľa je zabezpečená i ošetrovateľská starostlivosť v za-

riadení DSS Domov n.o., ktorá sa nachádza neďaleko bytového domu ZPB. Ošetrovateľská 

starostlivosť je v súlade s Čl. 40 Ústavy SR, ktorá garantuje kaţdému občanovi právo na 

ochranu zdravia. 

Zákon č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, sluţbách súvisiacich s poskytovaním zdravot-

nej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje zdravotnú starostlivosť 

ako súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci vrátane poskytova-

nia liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺţenia ţivota fyzic-

kej osoby, zvýšenia kvality jej ţivota a zdravého vývoja budúcich generácií.  

Zdravotná starostlivosť sa poskytuje ako ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnej 

pomoci. Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú zamestnanci zariadenia sociálnych sluţieb, 

ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania: 

a) spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, 

b) zdravotná spôsobilosť – preukazuje sa lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti 

vo vzťahu k výkonu príslušného zdravotníckeho povolania  

c) odborná spôsobilosť - preukazuje sa dokladom o získaní poţadovaného stupňa vzde-

lania v príslušnom študijnom odbore v príslušnom zdravotníckom povolaní 

d) bezúhonnosť. 

 

V DSS Domov n.o. ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečuje vedúca opatrovateľského úseku, 

ktorá absolvovala vysokoškolské vzdelanie druhé stupňa v odbore ošetrovateľstvo.  

Zamestnanec na pozícii opatrovateľ vykonáva pomocné opatrovateľské činnosti (napr. sta-

rostlivosť o bielizeň, poriadok a čistotu priestorov, pomoc pri sebaobsluţných úkonoch, pri 

stravovaní PSS a pod.).  

Lekársku starostlivosť pre Domov n.o. zabezpečujú: 
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 Všeobecný lekár pre dospelých. 

 Lekár v odbore psychiatria. 

Spolupracujúci lekári poskytujú zdravotnú starostlivosť priamo v DSS Domov n.o.  - vše-

obecný lekár pre dospelých 1 x týţdenne, lekár v o odbore psychiatria – 1 x mesačne, príp. 

podľa potreby po dohode s vedúcou opatrovateľského úseku, prípadne v mieste sídla prísluš-

nej ambulancie. Odbornú lekársku starostlivosť v prípade potreby zabezpečujú odborní lekári 

prostredníctvom odborných ambulancií: neurologická, kardiologická, chirurgická, pneumolo-

gická, dermatovenerologická, urologická, očná, ORL, endokrinologická a iné. Najbliţšími 

lôţkovými zdravotníckymi zariadeniami sú Všeobecná nemocnica v Ţiari nad Hronom, Ne-

mocnica Zvolen, FNsP F.D.R. Banská Bystrica a DFN Banská Bystrica. 

V prípade náhlej zmeny zdravotného stavu, v prípade ohrozenia ţivota alebo zdravia PSS je 

privolaná Záchranná zdravotná sluţba. 

V súlade so zákonom 576/2004 Z.z. má PSS/zákonný zástupca právo na výber poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti /slobodná voľba lekára/ a môţe uzavrieť dohodu o poskytovaní zdra-

votnej starostlivosti so všeobecným lekárom pre dospelých. Ak zdravotný stav PSS neumoţ-

ňuje samostatný pobyt a PSS potrebuje sprievod na ošetrenie, PSS je k dispozícii sanitárka.  

 

Článok III.  

Obslužné činnosti 

 

1. Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušen-

stvom, uţívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytova-

ním. PSS sa poskytuje ubytovanie v bytovom dome, ktorý sa nachádza neďaleko areálu DSS. 

Bytový dom tvorí 6 bytových jednotiek, z toho sú 4 byty trojizbové a 2 byty dvojizbové, pri-

čom jeden dvojizbový byt je sluţobný. Prijímatelia sú ubytovaní v 1 aţ 2 lôţkových izbách. 

Kaţdý byt je vybavený kuchyňou s jedálňou, sociálnym zariadením a 1 aţ 2 lôţkovými izba-

mi. Izby sú svetlé a ich výška sa pohybuje od 240 cm do 300 cm. Kaţdá miestnosť je vybave-

ná štandardným príslušenstvom, ako je: stále lôţko pre kaţdého ubytovaného, spoločný stôl, 

stolička, jednodielna skriňa pre kaţdého ubytovaného, nástenný vešiak, nádoba na odpadky, 

nočný stolík, matrace alebo podloţka z hygienicky nezávadného materiálu, plachta, poduška a 

obliečka a rôznymi doplnkami zodpovedajúcimi postihnutiu PSS. Izby sú tieţ vybavené tele-

vízormi. Na osobnú hygienu slúţia prijímateľom kúpeľne so zmiešavacími batériami s prívo-

dom teplej a studenej vody, vane s vaňovými batériami s ručnou sprchou a WC s umývadla-

mi. 

Spoločné priestory sú PSS zariadenia vyuţívané spoločne. Sú to práčovňa, sušiareň, fitnes 

miestnosť, pracovné šatne, dielňa, vestibul, vstupná hala, priestor altánku, záhrady a ihriska 

najmä v letnom období, chodby, schodištia a pod. Aj tu je dôleţité, aby spoločné priestory 

a rovnako i izby, ich vybavenie a výzdoba zodpovedali úrovni cieľovej skupiny PSS. Nejedná 

sa len o úroveň technického vybavenia a pomôcok, ale i o to, aby úroveň výzdoby bola prime-

raná veku, psychickému a zdravotnému stavu PSS. 
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ZPB  Domov n.o.  je ústretové  a v rámci moţností umoţňuje PSS zariadiť si svoju izbu podľa 

vlastného priania a vkusu, ide najmä o osobné veci PSS. PSS neodporúčame mať v izbe 

predmety, ktoré môţu ohroziť samotného PSS alebo jeho spolubývajúceho. 

ZPB rešpektuje právo PSS na nenarušovanie svojho osobného priestoru, teda personál pred 

vstupom do izby zaklope, počká a spýta sa, či môţe vstúpiť okrem situácie, ktorá neznesie 

odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu ţivota, zdravia alebo majetku. 

Pridelenie lôţka novému PSS, zmena izby, prípadne lôţka PSS je moţná po vzájomnej doho-

de PSS, sociálnej pracovníčky a hlavného inštruktora sociálnej rehabilitácie v ZPB. Pri umies-

tňovaní a prípadnom premiestňovaní PSS sa prihliada hlavne na jeho zdravotný stav, povaho-

vé vlastnosti alebo zmenu iných okolností. V prípade konfliktu medzi PSS navzájom, ktorí 

nedokáţu sami riešiť, zariadenie sa pokúsi nájsť najlepší spôsob premiestenia PSS tak, aby sa 

predišlo ďalším nezhodám. Ak vzniknú nepredvídateľné okolnosti počas poskytovania SS u 

PSS, zariadenie premiestni PSS s rešpektovaním všetkých jeho potrieb na inú izbu. 

Vzájomné navštevovanie sa PSS vo svojich izbách je moţné. Príbuzní a známi môţu navští-

viť PSS Domov n. o. v priebehu celého dňa. Návšteva by sa mala zapísať v Knihe návštev, 

ktorá sa nachádza v sluţobnom byte. Návštevám neodporúčame fajčiť v interiéroch ZPB, pri-

nášať alkoholické nápoje a iné psychotropné látky, narúšať nočný kľud a pod. Návštevy by 

mali rešpektovať súkromie PSS a ich spolubývajúcich.  

 

Článok IV.  

Ďalšie činnosti 

 

1. Utváranie podmienok na prípravu stravy je ďalšou činnosťou, ktorá sa poskytuje v ZPB. 

Podmienky  na prípravu stravy sú obyvateľom ZPB Domov n.o. zabezpečené tak, ţe kaţdá 

samostatná bytová jednotka má vlastnú kuchyňu vybavenú všetkými potrebnými kuchynský-

mi spotrebičmi a náradím s jedálňou.  PSS si stravu môţu pripravovať sami pod dohľadom 

inštruktora sociálnej rehabilitácie alebo ergoterapeuta, príp. samostatne.  

Prijímatelia sociálnej sluţby v ZPB môţu tieţ vyuţiť moţnosť odoberať stravu – raňajky, 

desiatu, obed, olovrant a večeru zo zariadenia DSS Domov n.o. na základe Zmluvy o odbere 

stravy, ktorá je uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení 

neskorších prepisov za odplatu 4,41 € /deň. Náklady za celkovú hodnotu stravy nie sú zahrnu-

té v cene úhrady za sociálne sluţby v ZPB, sú hradené osobitne. Výdaj stravy je v tomto prí-

pade zabezpečený v priestoroch jedálne v domove sociálnych sluţieb v Domov n.o. vo Veľ-

kom Poli v odporúčaných časoch:  

 raňajky 07:35 hod – 08:00 hod 

 desiata  10:00 hod – 10:15 hod 

 obed  11:30 hod – 12:00 hod 

 olovrant 14:30 hod – 15:00 hod 

 večera  17:20 hod – 17:50 hod.  

 

Celková hodnota stravy v čase neprítomnosti prijímateľa sa vypočíta  podľa skutočného od-

chodu/príchodu prijímateľa zo/do zariadenia. Odobratú stravu v deň odchodu/príchodu si pri-
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jímateľ platí. Poskytovateľ vedie evidenciu neprítomnosti prijímateľa, z ktorej je zrejmý i čas 

odchodu/príchodu a počet odobratých jedál v deň odchodu/príchodu zo/do zariadenia. Domov 

n.o. vyúčtuje PSS celkovú hodnotu stravy za odobratú stravu v príslušnom kalendárnom me-

siaci Vyúčtovaním stravného prijímateľa sociálnej sluţby 1 x mesačne, ktoré vystaví do 15 

dní kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom Domov n.o. poskytol odber 

stravy PSS. Strava odobratá z DSS Domov n.o. je pestrá na ţiviny, najmä na bielkoviny, pri-

hliada sa na to, aby PSS konzumovali dostatok vláknin a tekutín. Pitný reţim je zabezpečova-

ný po celý rok s dôrazom na letné mesiace. 

 

2. Utváranie podmienok na upratovanie je ďalšou činnosťou, ktorá sa poskytuje v ZPB. 

Podmienky na upratovanie sú obyvateľom ZPB Domov n.o. zabezpečené tak, ţe kaţdá samo-

statná bytová jednotka má k dispozícii čistiace potreby na upratovanie, ktoré vydáva vedúci 

inštruktor sociálnej rehabilitácie v ZPB. PSS si ubytovacie miestnosti i spoločné priestory 

upratujú sami pod dohľadom inštruktora sociálnej rehabilitácie alebo ergoterapeuta, príp. sa-

mostatne.  

Upratovaním sa rozumie najmä pravidelná mechanická očista a dezinfekcia umývateľných 

plôch, vysávanie a tepovanie kobercov a tkanín, umývanie okien, utieranie prachu priestorov 

obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, ako aj zabezpe-

čenie čistiacich prostriedkov, pomôcok, energií a pracovnej sily. Izby a spoločné priestory sa 

denne upratujú a vetrajú, zariadenia na osobnú hygienu sa denne umývajú a dezinfikujú. Je-

den krát za štvrťrok sa vykonáva celkové upratovanie spojené s umytím okien, dverí, svieti-

diel a s vyprášením matracov a prikrývok. V ubytovacích miestnostiach a v ostatných priesto-

roch je vhodné udrţiavať poriadok a čistotu. Za poriadok v skriniach zodpovedá pridelený 

zamestnanec PSS. V nočných stolíkoch sa PSS neodporúča odkladať zvyšky jedál, je potreb-

né zahadzovať ich do nádob na to určených. Z dôvodu zabezpečenia čistoty a poriadku odpo-

rúčame udrţiavať poriadok nielen v interiéri, ale aj v exteriéri zariadenia. 

 

3. Utváranie podmienok na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva je ďalšou činnos-

ťou, ktorá sa poskytuje v ZPB. Podmienky na pranie, ţehlenie a údrţbu bielizne a šatstva sú 

obyvateľom ZPB Domov n.o. zabezpečené vlastnou práčovňou, ktorá je vybavená práčkami, 

sušičkou a mangľom, kde si PSS sami alebo pod dohľadom inštruktora sociálnej rehabilitácie 

alebo ergoterapeuta zabezpečujú pranie, ţehlenie a údrţbu bielizne a šatstva. Vo vlastnej réţii 

sa zabezpečujú aj drobné krajčírske úpravy odevov. 

Praním sa rozumie najmä triedenie, namáčanie, predpieranie, dezinfekcia a pranie bielizne a 

šatstva. Ţehlením sa rozumie triedenie, ukladanie, ţehlenie a mangľovanie bielizne a šatstva. 

Údrţbou šatstva sa rozumie oprava a úprava osobného šatstva – prišívanie gombíkov, zašíva-

nie poškodených častí, označovanie šatstva.  

Skladovanie čistej bielizne je zabezpečené v skriniach PSS. Špinavá bielizeň je skladovaná 

oddelene. Kaţdý ubytovaný má poskytovanú čistú posteľnú bielizeň.  Osobná bielizeň sa vy-

mieňa týţdenne, podľa potreby aj častejšie. Posteľné prádlo sa vymieňa podľa potreby, naj-

menej však jedenkrát za 14 dní a vţdy pri zmene ubytovaného. Bielizeň a šatstvo PSS je 
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označené menom PSS, príp. prideleným číslom. Ak sa ošatenie PSS doplní, je potrebné dopl-

niť aj označenie.  

 

Článok V.  

Príjem občana do ZPB 

 

Prijímanie občanov do ZPB Domov n.o. prebieha v súlade so zákonom o sociálnych sluţbách. 

K tomu, aby bolo moţné poskytnúť sociálne sluţby v ZPB je potrebné, aby ţiadateľ poţiadal 

o posúdenie odkázanosti na niektorú z týchto sluţieb.  

Tlačivá „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a „Vyjadrenie lekára o zdra-

votnom stave žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby“ sú dostupné aj na webovej stránke 

Domov n.o. : www.domov-n-o.sk, alebo si ich občan môţe vyzdvihnúť osobne na sociálnom 

úseku Domov n.o. vo Veľkom Poli a na oddelení sociálnych vecí príslušného úradu samo-

správneho kraja. Na webovej stránke je uvedená ţiadosť platná pre BBSK.  

Dôsledne vyplnené tlačivá občan pošle na oddelenie sociálnych vecí úradu príslušného samo-

správneho kraja . V zákonom stanovenej lehote správny orgán vydá účastníkovi konania Po-

sudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré 

sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk. Rozhodnutie o odkázanosti na 

sociálnu sluţbu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po tridsiatich dňoch od doručenia. 

V súlade so zákonom o správnom konaní má občan moţnosť vzdať sa práva na odvolanie. Pre 

občana, ktorý vlastní posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu sluţbu sú 

predchádzajúce kroky bezpredmetné.  

Občan ďalej poţiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej sluţby v súlade so zákonom č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách vo vybranom zariadení sociálnych sluţieb. T.j. na zá-

klade vydaného posudku vyplní ţiadateľ o sociálnu sluţbu tlačivo „Žiadosť o uzatvorenie 

zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, príp. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej 

služby“, ktoré sú dostupné na webe jednotlivých krajov. „Ţiadosť o uzatvorenie zmluvy o 

poskytovaní sociálnej sluţby“ a vydaným „Posudkom o odkázanosti na sociálnu sluţbu“ do-

ručí do vybraného zariadenia sociálnych sluţieb.  

Občan má právo postúpiť svoju ţiadosť do viacerých zariadení. V prípade, ţe v niektorom 

zariadení sa mu začne poskytovanie sociálnej sluţby, ţiadateľ sociálnej sluţby by mal túto 

skutočnosť oznámiť do ostatných zariadení, aby mohli jeho ţiadosť o uzatvorenie zmluvy o 

poskytovaní sociálnej sluţby vyradiť z poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti 

v ZPB. 

K ţiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej sluţby občan doručí priamo do zariadenia 

Domov n.o. prílohy:  

 fotokópia právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu sluţbu, 

 fotokópia posudku o odkázanosti na sociálnu sluţbu, 

 fotokópia dokladu (nie je potrebné overiť), ktorým sa preukazuje opatrovníctvo (len 

v prípade, ak je ţiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony), 

 potvrdenie o príjme (rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výmere dôchodku), 
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 kópia právoplatného rozsudku súdu o zbavení spôsobilosti na právne úkony (ak bol 

vydaný), 

 Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu sluţbu. 

 

Doručené „Ţiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej sluţby“ sú doručené poštou 

alebo osobne. Po obdrţaní sa ţiadosť odovzdáva zodpovednej sociálnej pracovníčke, ktorá 

túto ţiadosť zaeviduje do vybraného poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v 

ZPB, podľa poradia v akom bola doručená. Ak je v zariadení Domov n.o. voľné vhodné mies-

to, o ktoré má ţiadateľ záujem, bude prijatý a bude s ním uzatvorená Zmluva o poskytovaní 

sociálnej služby podľa zákona o sociálnych sluţbách. Vhodné miesto pre občana je také mies-

to v ZPB Domov n.o., ktoré zodpovedá špecifickým podmienkam zariadenia vzhľadom k 

pohlaviu a zdravotnému stavu občana. 

Predvolanie ţiadateľa o poskytnutie sociálnej sluţby sa najčastejšie realizuje prostredníctvom 

telefonického kontaktu riaditeľky zariadenia a občana alebo opatrovníka, zákonného zástupcu 

v prípade nesvojprávneho PSS. Občan je oboznámený so všetkými potrebnými informáciami, 

ako aj s dokladmi, ktoré odporúčame pri nástupe do zariadenia Domov n.o. priniesť so sebou. 

Prinesenie týchto dokladov je na dobrovoľnej báze občana a nie sú podmienkou prijatia alebo 

neprijatia do zariadenia: 

 Rodný list, občiansky preukaz 

 Ak je občan nesvojprávny – Rozhodnutie o pozbavení spôsobilosti na právne úkony a 

ustanovenie opatrovníctva 

 Potvrdenie o výške dôchodku od poštového úradu a posledné Rozhodnutie zo Sociál-

nej poisťovne z Bratislavy 

 Kompletná zdravotná dokumentácia aj zubná karta – len na vyţiadanie všeobecného 

lekára a stomatológa, prijímateľ môţe predloţiť len výpis zo zdravotnej dokumentácie 

 Preukaz poistenca 

 RTG pľúc nie starší ako 3 mesiace 

 Potvrdenie od lekára o bezinfekčnosti prostredia /nie staršie ako 3 dni/ a potvrdenie, ţe 

nie ste bacilonosičom /vyšetrenie moču, výter z konečníka, výter z hrdla, BWR, HB 

SAg/ 

 Lieky, ktoré občan uţíva.  

Samozrejme, prijatie nového prijímateľa sociálnej sluţby si vyţaduje i osobné veci občana, 

ktoré by bolo vhodné priniesť pri nástupe do zariadenia. 

Prijatie nového prijímateľa sociálnej sluţby vykonáva riaditeľka zariadenia, sociálna pracov-

níčka spolu s hlavným inštruktorom sociálnej rehabilitácie v ZPB.  

Na základe rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu sluţbu, ţiadosti o zabezpečenie 

poskytovania sociálnej sluţby a príslušných príloh vedúca ekonomicko – prevádzkového úse-

ku v spolupráci s riaditeľkou zariadenia a sociálnej pracovníčky vypracujú Zmluvu o posky-

tovaní sociálnej sluţby.  
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Zmluva o poskytovaní sociálnej sluţby medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej sluţ-

by je výsledkom procesu prípravy na poskytovanie sociálnej sluţby. V súlade s § 74  zákona 

o sociálnych sluţbách Domov n.o. ako poskytovateľ sociálnej sluţby poskytuje sociálnu sluţ-

bu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej sluţby. Táto zmluva je uzatvorená spôsobom, 

ktorý je pre prijímateľa sociálnej sluţby zrozumiteľný a má vţdy písomnú formu.  

Prijímateľ je povinný poskytnúť všetky zákonom vymedzené údaje pre spracovanie písomnej 

zmluvy. Domov n.o. ako poskytovateľ sociálnej sluţby NEPODMIEŇUJE uzatvorenie zmlu-

vy o poskytovaní sociálnej sluţby peňaţným plnením alebo nepeňaţným plnením. 

Zmluva o poskytovaní sociálnej sluţby uzatvorená v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v 

znení neskorších predpisov obsahuje: 

a) označenie zmluvných strán, 

b) predmet zmluvy, 

c) druh poskytovanej sociálnej sluţby,  

d) vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej sluţby, 

e) miesto poskytovania sociálnej sluţby, 

f) čas a deň začatia poskytovania sociálnej sluţby, 

g) úhrada za sociálnu sluţbu, spôsob jej určenia a platenia, suma nezaplatenej úhrady za 

SS, 

h) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu sluţbu,  

i) práva a povinnosti zúčastnených strán, 

j) skončenie poskytovania sociálnych sluţieb - dôvody jednostrannej výpovede zmluvy 

zo strany prijímateľa aj poskytovateľa, 

k) podmienky prerušenia poskytovania sociálnych sluţieb 

l) záverečné ustanovenia. 

Zmluvu o poskytovaní sociálnej sluţby podpisuje štatutárny zástupca, čiţe riaditeľka zariade-

nia a prijímateľ sociálnej sluţby. V prípade, ţe PSS je zbavený spôsobilosti na právne úkony, 

tento úkon za neho vykonáva jeho súdom určený opatrovník. Jednu kópiu podpísanej zmluvy 

o poskytovaní sociálnej sluţby obdrţí prijímateľ sociálnej sluţby, prípadne jeho zákonný zá-

stupca a druhú kópiu uloţí sociálny pracovník do osobného spisu prijímateľa sociálnej sluţby.  

Okrem Zmluvy o poskytovaní sociálnej sluţby je potrebné viesť i ďalšiu dokumentáciu pri 

prijatí nového prijímateľa sociálnej sluţby: 

 Zmluva o úschove cenných vecí – ak o to PSS poţiada, 

 Súhlas so spracovaním osobných údajov, súhlas dotknutej osoby poskytnutý v zmysle 

zákona č. 122/2013 Z . z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. 

 Oboznámenie s Domácim poriadkom Domov n.o. – ZPB, 

 Zmluva o odbere stravy – ak sa PSS rozhodne odoberať stravu od DSS Domov n.o.  

 a i.  
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Pri príjme PSS sociálny pracovník zistí všetky potrebné informácie o prijímateľovi sociálnej 

sluţby a jeho rodine. Napr. dôleţité informácie o PSS – základné údaje, vierovyznanie a du-

chovné potreby, kontakt na príbuzných a pod. Všetky získané informácie zapíše a zaloţí do 

osobného spisu PSS. Sociálny pracovník podáva „Hlásenie o trvalom, prípadne prechodnom 

pobyte“ na príslušný obecný úrad.  

Po uzavretí Zmluvy o poskytovaní sociálnej sluţby nastáva adaptačný proces prijímateľa so-

ciálnej sluţby v ZPB Domov n.o. 

 

Článok VI.  

Úhrada za sociálnu službu 

 

Prijímateľ sociálnej sluţby je povinný platiť úhradu za sociálnu sluţbu v sume určenej posky-

tovateľom sociálnej sluţby zmluvou o poskytovaní sociálnej sluţby, príp. jej dodatkom.  

Sociálne sluţby uvedené v § 34 zákona o sociálnych sluţbách sa poskytujú PSS za úhradu 

v súlade s aktuálnym cenníkom sociálnej sluţby. Cenník sociálnej sluţby ZPB je zverejnený 

na webovom sídle www.domov-n-o.sk   

Úhrada za poskytované sociálne sluţby v kalendárnom mesiaci sa určuje ako 30 násobok 

dennej sadzby podľa platného cenníka, ktorý je neoddeliteľnou prílohou zmluvy, príp. jej do-

datku.   

Samoplatca platí úhradu najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov podľa platného 

cenníka sociálnej sluţby.  

Reálna úhrada za sociálnu sluţbu sa vypočíta ako rozdiel medzi výškou dôchodku, príp. iným 

príjmom a sumou ţivotného minima platnom v danom období, pretoţe po zaplatení úhrady za 

celoročnú pobytovú sociálnu sluţbu musí prijímateľovi sociálnej sluţby zostať mesačne z 

jeho príjmu najmenej 75 % sumy ţivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustano-

vené osobitným predpisom v súlade s § 73 zákona o sociálnych sluţbách.  

Príjem na účely platenia úhrady za sociálnu sluţbu je dôchodok, príp. iný príjem prijímateľa. 

Zisťuje sa ako príjem za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom 

sa sociálna sluţba začne poskytovať.  

Ak sa zmení skutočnosť rozhodujúca na platenie úhrady za sociálnu sluţbu v priebehu posky-

tovania sociálnej sluţby, príjem na účely platenia úhrady sa zisťuje ako príjem za kalendárny 

mesiac, v ktorom nastala zmena tejto skutočnosti. Táto zmena ovplyvní výšku úhrady za so-

ciálnu sluţbu aţ v nasledujúcom mesiaci.  

Pri akejkoľvek zmene výšky vyplácania sumy dôchodku, príp. iného príjmu sa úhrada mení. 

Suma nezaplatenej úhrady za sociálnu sluţbu podľa § 73 ods. 14 zákona o sociálnych sluţ-

bách je rozdiel medzi výškou reálnej úhrady a výškou úhrady uvedenej v cenníku a je pohľa-

dávkou poskytovateľa voči prijímateľovi. 

Poskytovateľ môţe uplatniť nárok na pohľadávku, ak prijímateľ má v čase, v ktorom posky-

tovateľ tento nárok uplatnil príjem alebo majetok, z ktorého moţno uspokojiť nárok poskyto-

vateľa. Pohľadávka sa bude vymáhať najneskôr v dedičskom konaní.  
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Úhradu za poskytovanú sociálnu sluţbu prijímateľ uhrádza v hotovosti, poštovou poukáţkou 

alebo prevodom na účet poskytovateľa za kalendárny mesiac, v ktorom sa sluţby prijímateľo-

vi poskytujú, najneskôr však do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.  

Úhrada sa určuje v súlade s § 72 ods. 3 zákona o sociálnych sluţbách. 

V prípade zmeny cien uvedených v cenníku poskytovateľa, výška úhrady a pohľadávky bude 

upravená písomným, číslovaným dodatkom, podpísaným oboma zmluvnými stranami.                 

Za prvý mesiac pobytu, prípadne jeho časť, zaplatí prijímateľ úhradu za poskytované sluţby v 

deň nástupu do zariadenia, pričom pre výšku úhrady je rozhodujúci dôchodok prevzatý v po-

slednom termíne výplaty dôchodku predchádzajúcemu nástupu do zariadenia. 

Prijímateľ sociálnej sluţby neplatí úhradu za sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu a 

pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.  

Prijímateľ neplatí úhradu za odborné činnosti, obsluţné činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho 

neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie. Poskytovateľ vedie evidenciu neprítomnosti pri-

jímateľa, z ktorej je zrejmý i čas odchodu/príchodu v deň odchodu/príchodu zo/do zariadenia. 

 Lieky, cigarety, náklady na prepravu do zdravotníckych zariadení, úradov, súdov pri uplat-

ňovaní práv a právom chránených záujmov a ostatné výdaje nie sú zahrnuté v cene úhrady za 

sociálne sluţby. 

         

Článok VII.  

Práva a povinnosti prijímateľa sociálnej služby 

 

Práva prijímateľa sociálnej služby 

1. Prijímateľ má právo na poskytovanie sociálnej sluţby, ktorá svojím rozsahom, formou a 

spôsobom poskytovania umoţňuje realizovať jeho základné ľudské práva a slobody, zachová-

va jeho ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ho k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálne-

mu vylúčeniu a podporuje jeho začlenenie do spoločnosti. 

2. Prijímateľ má právo na zabezpečenie dostupnosti informácií v jemu zrozumiteľnej forme 

o druhu, mieste, cieľoch a spôsobe poskytovania sociálnej sluţby, o úhrade za sociálnu sluţbu 

a o cieľovej skupine, ktorej je poskytovaná.  

3. Prijímateľ má právo aj na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu, tele-

fonického kontaktu, písomného kontaktu alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si 

sám určí, najmä na účel ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovania a 

udrţiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a udrţiavania partnerských vzťahov. 

4. Prijímateľ má právo na nenarušovanie svojho osobného priestoru okrem situácie, ktorá ne-

znesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu jeho ţivota, zdravia alebo majetku, na ochra-

nu práv a slobôd iných prijímateľov alebo ochranu majetku zariadenia.   

5. Prijímateľ má právo podieľať sa na určovaní ţivotných podmienok v zariadení prostredníc-

tvom zvolených zástupcov prijímateľov sociálnej sluţby pri úprave domáceho poriadku, pri 

riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnych sluţieb a výbere 

aktivít vykonávaných vo voľnom čase.  



15 

PSS je umoţnené podieľať sa na určovaní ţivotných podmienok v zariadení prostredníctvom 

zvolených zástupcov do „Rady prijímateľov sociálnej služby“ v ZPB, priamych rozhovorov so 

zamestnancami Domov n.o. 

6. Prijímateľ má právo na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom sociálnej sluţby pri 

poskytovaní sociálnej sluţby alebo v priamej súvislosti s ňou.  

7. Zákonný zástupca prijímateľa sociálnej sluţby má právo na informácie vo vzťahu k posky-

tovaným sociálnym sluţbám, a to ústnou, písomnou či telefonickou formou. 

8. Prijímateľ resp. zákonný zástupca prijímateľa má právo na podanie podnetu na zefektívne-

nie poskytovaných sociálnych sluţieb a to osobne formou individuálnych rozhovorov. 

 

Povinnosti prijímateľa sociálnej služby 

1. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu sluţbu v sume určenej poskytovateľom so-

ciálnej sluţby zmluvou o poskytovaní sociálnej sluţby, príp. jej dodatkom.  

2. Prijímateľ je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi zmeny v skutočnostiach rozhodu-

júcich na trvanie odkázanosti na sociálnu sluţbu a zmeny v príjmových pomeroch, majetko-

vých  pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu sluţbu.  

3. Prijímateľ je povinný poskytovateľovi oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhláse-

ním preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zme-

ny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu sluţbu.  

4. Prijímateľ sa na základe výzvy poskytovateľa zúčastní posúdenia zdravotného stavu a opä-

tovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom podľa zákona o sociálnych 

sluţbách  

5. Prijímateľ dodrţiava ustanovenia Domáceho poriadku Domov n.o. - ZPB. 

 

Článok VIII.  

Práva a povinnosti poskytovateľa sociálnej služby 

 

Práva poskytovateľa sociálnej služby 

1. Poverený zamestnanec poskytovateľa sociálnej sluţby má právo v ZPB Domov n.o. vstúpiť 

do obytnej miestnosti aj bez súhlasu prijímateľa sociálnej sluţby, ktorému sa v nej poskytuje 

ubytovanie, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu ţivota, zdravia alebo 

majetku tejto fyzickej osoby, na ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu 

majetku ZPB Domov n.o. 

 

Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby 

1. Poskytovateľ je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej sluţby, 

aktivizovať prijímateľa sociálnej sluţby podľa jeho schopností a moţností, poskytovať so-

ciálnu sluţbu na odbornej úrovni a spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní 

podmienok na návrat prijímateľa sociálnej sluţby poskytovanej v zariadení s celoročnou po-

bytovou formou do prirodzeného prostredia alebo komunitného prostredia s prednostným 

poskytovaním sociálnej sluţby terénnou formou, ambulantnou alebo týţdennou pobytovou 
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formou, a to so súhlasom prijímateľa sociálnej sluţby a pri rešpektovaní jeho osobných cie-

ľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.  

2. Poskytovateľ je povinný plánovať poskytovanie sociálnej sluţby podľa individuálnych po-

trieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej sluţby, viesť písomné individuálne záznamy o 

priebehu poskytovania sociálnej sluţby a hodnotiť priebeh poskytovania sociálnej sluţby za 

účasti prijímateľa sociálnej sluţby.  

3. Poskytovateľ je povinný plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej sluţby.  

4. Poskytovateľ je povinný dodrţiavať a postupovať podľa ustanovenia § 10 zákona o  sociál-

nych sluţbách. 

5. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa doz-

vedel v súvislosti s poskytovaním sociálnej sluţby prijímateľovi. 

6. Poskytovateľ sociálnej sluţby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociál-

nej sluţby peňaţným plnením alebo nepeňaţným plnením. 

 

Článok IX.  

Netelesné a telesné obmedzenia 

 

Prijímatelia sociálnych sluţieb majú právo na dôstojné zaobchádzanie, starostlivosť a úctu aj 

pri nevyhnutnosti pouţitia obmedzenia. 

V súlade s § 10 zákona o sociálnych sluţbách - pri poskytovaní sociálnych sluţieb v zariadení 

Domov n.o. nemoţno pouţívať prostriedky netelesného a telesného obmedzenia prijímateľa 

sociálnej sluţby. Ak je priamo ohrozený ţivot alebo priamo ohrozené zdravie prijímateľa so-

ciálnej sluţby alebo iných fyzických osôb, moţno pouţiť prostriedky obmedzenia prijímateľa 

sociálnej sluţby, a to len na čas nevyhnutne potrebný na odstránenie priameho ohrozenia. 

Za prostriedky netelesného obmedzenia sa povaţuje zvládnutie situácie ohrozenia ţivota naj-

mä verbálnou komunikáciou, odvrátením pozornosti alebo aktívnym počúvaním. 

Za prostriedky telesného obmedzenia sa povaţuje zvládnutie situácie ohrozenia ţivota pouţi-

tím rôznych špeciálnych úchopov, umiestnením prijímateľa sociálnej sluţby do miestnosti, 

ktorá je určená na bezpečný pobyt alebo pouţitím liekov na základe pokynu lekára so špecia-

lizáciou v špecializačnom odbore psychiatria – MUDr. Ján Dúţek.  

Pouţitie prostriedkov obmedzenia netelesnej povahy prijímateľa sociálnej sluţby má prednosť 

pred pouţitím prostriedkov telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej sluţby. Nevyhnutné 

telesné obmedzenie nariaďuje, schvaľuje alebo dodatočne bezodkladne schvaľuje lekár so 

špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria a písomne sa k nemu vyjadruje sociálny 

pracovník zariadenia. Pouţitie liekov nemoţno dodatočne schvaľovať. Telesné a netelesné 

obmedzenie prijímateľa sociálnej sluţby musí byť zaznamenané v registri telesných a neteles-

ných obmedzení zriadenom na tento účel, ktorý je povinný viesť poskytovateľ sociálnej sluţ-

by. 

Register telesných a netelesných obmedzení obsahuje zápis kaţdého obmedzenia prijímateľa 

sociálnej sluţby s uvedením jeho mena, priezviska a dátumu narodenia, spôsob a dôvody ob-

medzenia prijímateľa sociálnej sluţby, dátum a čas trvania tohto obmedzenia, opis okolností, 
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ktoré viedli k obmedzeniu prijímateľa sociálnej sluţby, s uvedením príčiny nevyhnutného 

obmedzenia, opatrenia prijaté na zamedzenie opakovania situácie, pri ktorej bolo nevyhnutné 

pouţiť obmedzenie, meno, priezvisko a podpis lekára so špecializáciou v špecializačnom od-

bore psychiatria, ktorý obmedzenie nariadil a schválil, alebo dodatočne bezodkladne schválil, 

meno, priezvisko a podpis sociálneho pracovníka, ktorý sa k pouţitiu obmedzenia písomne 

vyjadril a popis zranení, ktoré utrpeli zúčastnené fyzické osoby.  

Kaţdý zápis obmedzenia prijímateľa Domov n.o. bezodkladne oznámi ministerstvu. Oznáme-

nia budú doručované poštou na pouţitom tlačive zverejnenom na webe: 

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/povinnosti-

poskytovatela-socialnej-sluzby/. 

Kópiu takto vyplneného záznamu je potrebné následne bezodkladne po pouţití obmedzenia 

zaslať poštou na adresu:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Odbor dohľadu nad poskytovaním sociálnych sluţieb 

Špitálska 4,6,8 

816 43 Bratislava 

Domov n.o. ako poskytovateľ sociálnej sluţby je povinný o pouţití prostriedkov obmedzenia 

prijímateľa sociálnej sluţby informovať bezodkladne zákonného zástupcu prijímateľa sociál-

nej sluţby alebo súdom ustanoveného opatrovníka.  Ak je súdom ustanovený opatrovník pri-

jímateľa sociálnej sluţby zariadenie Domov n.o., poskytovateľ sociálnych sluţieb je povinný 

o pouţití prostriedkov obmedzenia prijímateľa sociálnej sluţby informovať bezodkladne blíz-

ku osobu prijímateľa sociálnej sluţby. 

Register telesných a netelesných obmedzení sa nachádza na opatrovateľskom úseku v DSS 

Domov n.o. Za zápis do registra telesných a netelesných obmedzení zodpovedá vedúca opat-

rovateľského úseku, v prípade jej neprítomnosti opatrovateľka. Za dodatočné bezodkladné 

schválenie lekárom v špecializačnom odbore psychiatria zodpovedá vedúca opatrovateľského 

úseku, v prípade jej neprítomnosti opatrovateľka. Za nahlásenie zápisu do registra obmedzení 

zodpovedá vedúca opatrovateľského úseku, v prípade jej neprítomnosti opatrovateľka. Za 

informovanie zákonného zástupcu, opatrovníka a blízkej osoby zodpovedá sociálny pracovník 

zariadenia. 

 

Článok X.  

Vzťahy, rodina a komunita 

 

Domov n.o. podporuje prijímateľa sociálnej sluţby v plnom a účinnom zapojení sa a začlene-

ní sa do spoločnosti s rešpektovaním jeho prirodzených vzťahov v rámci jeho rodiny a komu-

nity v súlade s právom na rovnosť príleţitostí. 

Sociálne sluţby poskytujúce organizáciou Domov n.o. Veľké Pole stavajú na prirodzených 

väzbách prijímateľa so svojou rodinou a komunitou a pokiaľ je to moţné a ţiaduce, tieto väz-

by organizácia udrţiava a rozvíja. Rovnako, prijímateľ ZPB vyuţíva sluţby beţne poskytova-

né verejnosti, napr. pedikérske sluţby, navštevovanie miestneho obchodu, účasť na bohosluţ-

bách v kostole vo Veľkom Poli, účasť na voľbách a pod., nakoľko tieto sa vnímajú ako najú-
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činnejší prostriedok predchádzania vzniku a posilňovania závislosti prijímateľa na sociálnej 

sluţbe.  

Otvorenosť SS voči moţnostiam poskytovaným v širšej komunite a ich spájanie smerom k čo 

najprirodzenejšiemu uspokojovaniu potrieb ľudí sa v zákone o sociálnych sluţbách vymedzu-

je napr. cez právo prijímateľa sociálnej sluţby na utváranie podmienok pre zabezpečenie 

osobného, telefonického, písomného či elektronického kontaktu s osobou, ktorú si sám určí, 

najmä na účel ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, ale aj nadväzovania a udr-

ţiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou (§6 ods. 3 zákona). 

Domov n.o. aktívne podporuje uţívateľa vo vyuţívaní beţných sluţieb, ktoré sú v danom 

mieste verejné (príklady uvedené vyššie.). Ďalej zariadenie podporuje uţívateľa vo vyuţívaní 

vlastných prirodzených sietí, ako je rodina, priatelia. V súlade s prianím prijímateľa zariade-

nie vytvára príleţitosti pre zmysluplné vzťahy prijímateľa s rodinou a ďalšími blízkymi ľuď-

mi. V prípade konfliktu zachováva nezisková organizácia neutralitu.  

Poskytovateľ sociálnej sluţby nenahrádza inštitúciu, ktorá poskytuje beţné sluţby verejnosti, 

ako napr. zdravotnícke zariadenia, spolky, záujmové kluby. S týmito inštitúciami zariadenie v 

prípade potreby spolupracuje. T.j. ak nemôţe organizácia pokryť rozsahom, odbornosťou či 

kompetentnosťou potreby uţívateľa sluţieb, sprostredkováva pre prijímateľa sluţby iných 

odborníkov alebo inštitúcie.  

Vzájomné navštevovanie sa PSS vo svojich izbách je moţné. Príbuzní a známi môţu navští-

viť PSS Domov n. o. v priebehu celého dňa. Návšteva by sa mala zapísať v Knihe návštev, 

ktorá sa nachádza v sluţobnom byte. Návštevám neodporúčame fajčiť v interiéroch ZPB, pri-

nášať alkoholické nápoje a iné psychotropné látky, narúšať nočný kľud a pod. Návštevy by 

mali rešpektovať súkromie PSS a ich spolubývajúcich.  

Domov n.o. rešpektuje prirodzené vzťahy prijímateľa v rámci jeho rodiny a komunity, čo 

znamená, ţe napr. : 

• Kaţdý kontakt PSS s príbuznými, priateľmi, známymi, dobrovoľníkmi, či inými osobami za 

účelom stretnutia sa s prijímateľom v prípade jeho súhlasu je vítaný a zabezpečený. 

• Zamestnanci aktívne vyhľadávajú kontakt PSS s príbuznými, zaujímajú sa o rozvíjanie a 

posilnenie kontaktov prijímateľov, napomáhajú kontaktom. ZPB zabezpečuje udrţiavanie 

kontaktov svojich prijímateľov s rodinou, ktorá je viac vzdialená od obce Veľké Pole alebo s 

rodinnými príslušníkmi, ktorí sa zdrţiavajú dlhodobejšie v zahraničí najmä prostredníctvom 

telefónu a listov.  

• Zariadenie vytvára podmienky na realizáciu návštev. Navštevovanie prijímateľov i vzájom-

ný telefonický kontakt rodiny s prijímateľom sociálnej sluţby je evidovaný v Pracovnom lis-

te.  

• Zariadenie sa usiluje v čo najväčšej miere zapojiť do pomoci prijímateľovi aj príslušníkov 

rodiny napr. návštevou v domácom prostredí.  

• Domov n.o. umoţňuje realizovať oslavy ţivotných jubileí priamo v ZPB spolu s príbuznými 

a známymi. Príbuzní a priatelia prijímateľov majú moţnosť spolupodieľať sa na realizácii 

aktivít v zariadení a mimo neho (napr. pozvánka na Branno – športový deň, ktorý sa koná 

kaţdoročne, sa posiela rodinným príslušníkom PSS), či spolupráca Domov n.o. s komunitou 

pri realizovaní spoločných projektov. 
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• Zariadenie spolupracuje s príbuznými PSS, poskytuje im poradenstvo, informuje o zdravot-

nom a celkovom stave prijímateľa a jeho zmenách. 

 

Článok XI.  

Fajčenie  

 

V zariadení Domov n.o. je rešpektovaný Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého v súlade s § 7 ods. 1 písm. e) zaká-

zané fajčiť v zariadeniach sociálnych sluţieb okrem fajčiarní s cieľom ochrániť nefajčiarov 

bezprostredne vystavených účinkom fajčenia.  

Nakoľko sú v zariadení umiestnené osoby s ťaţkým zdravotným postihnutím, ktoré majú vy-

pestovanú silnú závislosť na nikotíne, týmto je umoţnené fajčiť v exteriéri zariadenia. 

 

Článok XII.  

Pohyb prijímateľa sociálnej služby mimo zariadenia  

 

Prijímateľ sa môţe slobodne pohybovať v zariadení, má prístup do všetkých miestností, ne-

odporúčame však vstup do označených miestností (napr. kotolňa). 

Prijímateľ môţe slobodne opustiť zariadenie a vrátiť sa späť v čase, ktorý si určí sám. Slo-

bodne neopúšťa zariadenie PSS s poruchami orientácie, u ktorého je predpoklad, ţe nenájde 

späť cestu do zariadenia. V tomto prípade odchádza v sprievode rodiny, známych alebo za-

mestnancov Domov n.o. ako prevencia poškodenia a ohrozenia jeho ţivota a zdravia. PSS, 

ktorí slobodne opustia zariadenie odporúčame o tom informovať sluţbukonajúceho zamest-

nanca, príp. zapísať sa do knihy, ktorá je určená na evidenciu pohybu PSS mimo ZPB. Táto 

kniha je na odporúčacej báze, slúţi len na lepší prehľad o PSS a ich pohybe.   

Pri pohybe PSS mimo zariadenia na viac ako jeden deň sa vypisujú priepustky. Priepustka je 

doklad o neprítomnosti PSS v zariadení. Priepustky sú v ZPB na odporúčacej báze, nie sú 

podmienkou pohybu PSS mimo zariadenia. Priepustky fungujú na princípe: 

 Priepustky sa vypisujú pri pobyte PSS mimo zariadenie na dlhšie ako 1 deň, t.j. nevy-

pisujú sa pri prechádzkach PSS, pri návšteve zdravotníckych zariadení, kultúrnych 

a iných podujatí a pod.  

 Priepustky sú podkladom pre evidenciu neprítomnosti prijímateľov sociálnej sluţby, 

ktorá trvá viac ako jeden deň. 

 Priepustky vypisuje sociálny pracovník v troch kópiách – prvá je súčasťou evidencie 

neprítomnosti, druhá sa predkladá na opatrovateľský úsek ako podklad na prípravu 

liekov a osobných vecí, príp. na odhlásenie stravy, tretia sa odovzdáva PSS, resp. zá-

konnému zástupcovi.  

 Priepustka obsahuje: meno a priezvisko PSS, dátum odchodu a predpokladaný dátum 

príchodu do zariadenia, podpis štatutárneho zástupcu zariadenia, telefonický kontakt 

riaditeľky zariadenia. Priepustka môţe obsahovať i uvedenie miesta, príp. osoby, kde 

sa bude PSS nachádzať.  
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Článok XIII.  

Denný režim prijímateľa sociálnej služby 

 

Reţim dňa prijímateľov sociálnej sluţby je orientovaný tak, aby bola PSS Domov n.o. zabez-

pečená komplexná starostlivosť multidisciplinárnym tímom zamestnancov prostredníctvom 

odborných, obsluţných, ďalších a iných činností, v závislosti od druhu a formy poskytova-

ných sociálnych sluţieb. 

Denný reţim nie je striktne daný, je sledom aktivít na odporúčacej báze s moţnosťou odmiet-

nutia činností zo strany PSS.  

 

Odporúčaný denný režim prijímateľa sociálnej služby v ZPB Domov n.o.  

06:15 – 07:00 hod.: budíček prijímateľov sociálnej sluţby  

07:00 – 07:30 hod.: ranná toaleta, úprava lôţok a izieb 

07:35 – 08:00 hod.: raňajky 

08:00 – 08:15 hod.: výdaj liekov 

08:15 – 08:30 hod.: komunita 

08:30 – 09:00 hod.: ošetrenia na opatrovateľskom úseku v DSS 

08:30 – 09:00 hod.: upratovanie ubytovacím miestností a spoločných priestorov 

09:00 – 11:15 hod: aktivity v rámci sociálnej rehabilitácie 

10:00 – 10:15 hod.: desiata  

11:30 – 12:00 hod.: obed 

12:00 – 12:15 hod.: výdaj liekov 

12:30 – 14:30 hod.: odpočinok , voľnočasové aktivity 

14:30 – 15:00 hod.: olovrant 

15:00 – 17:30 hod.: osobné voľno, kúpanie, relax prijímateľov sociálnej sluţby 

17:20 – 17:50 hod.: večera 

17:50 – 18:00 hod.: výdaj liekov 

18:30 – 19:00 hod.: večerná hygiena 

19:00 – 20:00 hod.: druhá večera (diabetická strava) 

20:00 – 22:00 hod.: príprava na nočný odpočinok 

22:00 – 06:00 hod.: nočný kľud 

 

Článok XIV.  

Riešenie sťažností 

 

Sťaţnosť v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach v znení neskorších predpisov môţe 

podať prijímateľ sociálnej sluţby resp. zákonný zástupca alebo iná osoba a to písomne alebo 

elektronickou poštou riaditeľke zariadenia alebo jej zástupcovi. Pokiaľ je sťaţnosť podaná 

inému zamestnancovi, o tejto skutočnosti informujú následne riaditeľku alebo jej zástupcu. 
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Sťaţnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, 

na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťaţovateľ domáha a musí byť sťaţovateľom podpísa-

ná. Podpísaním sťaţnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťaţnosti platným za-

ručeným elektronickým podpisom sťaţovateľa.  

Zariadenie je povinné sťaţnosť vybaviť do 60 pracovných dní, v prípade, ak je sťaţnosť ná-

ročná na prešetrenie, môţe riaditeľka zariadenia lehotu predĺţiť pred jej uplynutím o 30 pra-

covných dní. 

Článok XV.  

Ukončenie poskytovania sociálnej služby 

 

Prijímateľ môţe jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej sluţby kedykoľvek 

aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.  

Poskytovateľ môţe jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej sluţby, ak: 

a) prijímateľ hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej 

sluţby najmä tým, ţe hrubo porušuje dobré mravy, čím narúča občianske spoluţitie, 

nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu sluţbu za čas dlhší ako tri mesiace alebo platí 

len časť dohodnutej úhrady a dlţná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej 

úhrady uvedenej v zmluve,  

b) prijímateľ neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej sluţby, 

c) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej so-

ciálnej sluţby tak, ţe zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej sluţby by pre po-

skytovateľa sociálnej sluţby znamenalo zrejmú nevýhodu, 

d) vyšší územný celok rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu sluţbu, 

e) prijímateľ bez váţneho dôvodu nevyuţíva sociálnu sluţbu po dobu dlhšiu ako šesť po 

sebe nasledujúcich mesiacov, za váţny dôvod sa povaţuje najmä pobyt v zdravotníc-

kom zariadení. 

Poskytovateľ je pri jednostrannom vypovedaní zmluvy povinný doručiť prijímateľovi písom-

nú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede. 

Medzi ďalšie spôsoby skončenia poskytovania sociálnych sluţieb patrí:  

a) úmrtie prijímateľa, 

b) dohoda zmluvných strán - písomná ţiadosť prijímateľa o ukončenie poskytovania so-

ciálnych sluţieb spolu s uvedením dôvodu ukončenia poskytovania sociálnych sluţieb. 

Poskytovateľ uzavrie s prijímateľom Dohodu o ukončení zmluvy o poskytovaní so-

ciálnej sluţby a dôjde k vzájomnému vysporiadaniu finančných plnení.  

 

Článok XVI.  

Záverečné ustanovenia 

 

Tento Domáci poriadok Domov n.o. - ZPB nadobúda účinnosť od 01.02.2019 a zároveň zani-

ká účinnosť Domáceho poriadku domova sociálnych sluţieb z roku 2017.  


