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V súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) vydávame tento 

 

Domáci poriadok Zariadenia podporovaného bývania v DSS sv. Jána z Boha  

Spišské Podhradie 

 

 

Čl. I 

Sociálna služba poskytovaná v Zariadení podporovaného bývania  

ako súčasti Domova sociálnych služieb sv. Jána z Boha  

a jej jednotlivé činnosti  

 

Domov sociálnych služieb (ďalej len „DSS“) ako poskytovateľ sociálnej služby sa 

zaväzuje poskytovať v Zariadení podporovaného bývania (ďalej len „ZPB“) sociálne služby 

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 zákona o sociálnych službách, a na 

dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.  

 

DSS sa zaväzuje v ZPB:  

1. poskytovať: 

 dohľad 

 ubytovanie  

 sociálne poradenstvo,  

 pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

2. utvárať podmienky na prípravu stravy  

3. vykonávať sociálnu rehabilitáciu.  

 

V ZPB sú prijímateľom sociálnych služieb poskytované aj sociálne služby mimo 

rozsahu služieb uvedených v 38 § zákona o sociálnych službách. 

 

V ZPB sa poskytuje starostlivosť fyzickej osobe odkázanej na sociálnu službu 

v zmysle § 34 zákona o sociálnych službách celoročnou pobytovou formou.  

Miestom poskytovania sociálnej služby je:  

1. Štúrova 15, Spišské Podhradie – kapacita 11 prijímateľov 

2. Štúrova 22, Spišské Podhradie – objekt „C“ – kapacita 12 prijímateľov  

3. Bielidlá 27, Spišské Podhradie – objekt „B“ – kapacita 12 prijímateľov 
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Článok II 

Sociálne služby poskytované v ZPB 

 

Dohľad 

Dohľadom sa rozumie usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby pri 

zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci 

zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.  

Rozsah dohľadu poskytovaného v zariadení podporovaného bývania sa určuje v 

hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých fyzická osoba potrebuje dohľad. 

  

Ubytovanie 

Ubytovanie je podľa zákona o sociálnych službách poskytovanie bývania v obytnej 

miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie 

vecných plnení spojených s ubytovaním.  

Ubytovanie je poskytované v pôvodnej budove zariadenia podporovaného bývania, 

a v novovybudovanom objekte B a zrekonštruovanom objekte C. 

 

Objekt „C“: 

Zariadenie podporovaného bývania v objekte C pozostáva z dvoch samostatných 

bezbariérových bytových jednotiek s vlastnými vstupmi, každá pre šiestich prijímateľov. 

  

V každej bytovej jednotke sa nachádzajú: 

izby pre prijímateľov: 

   dvojlôžkové izby:  2x 

   jednolôžkové izby: 2x 

kuchyňa 

obývacia miestnosť 

2x kúpeľňa s toaletou 

skladovacie priestory 

miestnosť pre personál 

 

Objekt „B“: 

 Jedná sa o prízemný bezbariérový dvojdom s dvomi bytovými jednotkami, pričom 

každá bytová jednotka je určená pre šiestich prijímateľov.  

V každej bytovej jednotke sa nachádza: 

  izby pre prijímateľov: 

   dvojlôžkové izby:  2x 

   jednolôžkové izby: 2x 

kuchyňa 

obývacia miestnosť 

2x kúpeľňa s toaletou 

skladovacie priestory 
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1x samostatná toaleta 

 Okrem toho sa tu nachádza aj miestnosť pre personál s toaletou a sprchou, 

terapeutická miestnosť a kotolňa. 

 

Objekt pôvodného ZPB:  

V budove ZPB majú prijímatelia k dispozícii 3 trojposteľové a 1 dvojposteľovú izbu,  

sociálne zariadenia zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy, spoločenskú miestnosť, jedáleň, 

kuchyňu a šatňu. Mimo hlavnej budovy je zriadená ergoterapeutická dielňa.   

 

Základné vybavenie izieb v ZPB: 

- stále lôžko  

- nočný stolík  

- spoločný stôl v každej izbe 

- stolička  

- skriňa  

- polička  

- nádoba na odpadky 

- vankúš, paplón, posteľná bielizeň, uterák  

 

ZPB v rámci možností umožňuje prijímateľovi sociálnej služby zariadiť si svoju izbu, 

alebo jej časť podľa vlastného priania a vkusu, ide najmä o osobné veci prijímateľa (rádio, 

televízor, obrázky, hračky,...) s vylúčením predmetov, ktoré môžu ohroziť buď samotného 

prijímateľa alebo jeho spolubývajúceho. 

ZPB rešpektuje zásadu, že prijímateľovi sociálnej služby dáva pocit súkromia nielen 

to, s kým môže (prípadne musí) obývať izbu, ale i pravidlo určujúce, kto iný a za akých 

okolností môže do izby vstupovať. Pokiaľ sú vytvorené možnosti, môže si prijímateľ sociálnej 

služby vybrať svojho spolubývajúceho. 

ZPB dbá na nenarušovanie osobného priestoru prijímateľa sociálnej služby okrem 

situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo 

majetku. 

Okrem manželov, alebo oficiálne uznaného partnerstva druh a družka, prípadne 

rodičia so synom alebo dcérou, sú v izbách ubytovaní prijímatelia rovnakého pohlavia. 

 

Sociálne poradenstvo 

ZPB rozlišuje a v praxi realizuje dve roviny pri poskytovaní sociálneho poradenstva. 

Prvou je úroveň základného sociálneho poradenstva, ktoré je súčasťou každej sociálnej služby 

a zameriava sa na posúdenie povahy problému, poskytnutie základných informácií 

o možnostiach jeho riešenia alebo odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. 

Druhou úrovňou je špecializované sociálne poradenstvo, ktoré sa zameriava na zistenie príčin 

vzniku, charakteru a rozsahu problému  a na poskytnutie konkrétnej pomoci.   

ZPB chápe poradenstvo ako metódu vzdelávania a výchovy, metódu redukovania 

emocionálneho napätia, metódu pomoci prijímateľovi sociálnej služby pri riešení problémov 

a pri hľadaní nových primeranejších foriem života. 

Vo svojej činnosti uplatňuje zásadu, že prijímateľ sa nesmie degenerovať na bytosť, 

ktorá nie je schopná vziať na seba zodpovednosť za zmenu, preto základná koncepcia 
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poradenstva vychádza z rešpektovania osobnosti jednotlivca, jeho základnej ľudskej 

odlišnosti a z viery človeka, že si pomocou poradcu dokáže riešiť svoje problémy. 

 

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

ZPB vykonáva so súhlasom prijímateľa sociálnej služby, ktorý dosiahol plnoletosť,  

odbornú činnosť zameranú predovšetkým na poradenstvo pri vybavovaní úradných 

záležitostí, 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 prijímateľa sociálnej služby. 

 

Utváranie podmienok na prípravu stravy 

Prijímatelia v ZPB si raňajky, desiatu, olovrant a večeru pripravujú sami. Na tento účel 

si raz týždenne spoločne zostavujú jedálny lístok. Pri zostavovaní jedálneho lístka je 

nápomocný službukonajúci zamestnanec ZPB, usmerňuje prijímateľov v tom smere, aby  

pestrosť a biologická hodnota, ako aj rozmanitosť a kalorická hodnota podávanej stravy 

zodpovedala veku a zdravotnému stavu prijímateľov. Následne je tento jedálny lístok  

schválený vedúcou opatrovateľského úseku. Pri plánovaní jedál v ZPB prijímatelia čerpú 

inšpirácie a námety z jedálneho lístka DSS zostaveného stravovacou komisiou DSS. 

Potraviny a suroviny na prípravu jedál si prijímatelia nakupujú z vlastných finančných 

prostriedkov. Vyúčtovaním nákupov sú poverení službukonajúci zamestnanci ZPB.  

Na prípravu stravy slúži spoločná kuchynka prijímateľov zriadená v budove ZPB.  

Obedy odoberajú prijímatelia ZPB rovnakým spôsobom ako dôchodcovia Mesta 

Spišské Podhradie na základe objednávok. Stravné lístky si prijímatelia uhrádzajú z vlastných 

finančných prostriedkov.  

Strava sa podáva päťkrát, diabetikom šesťkrát denne v tomto časovom rozpätí: 

Raňajky:          od   7.30 hod     do   8.00 hod 

Desiata:        od 10.00 hod     do 10.15 hod  

Obed:                          od 12.00 hod      do 12.45 hod 

Olovrant:            od 15.00 hod      do 15.30 hod 

Večera:                       od 17.00 hod      do 17.30 hod 

DIA večera:                od 20.00 hod      do 20.15 hod 

 

Ak je z rôznych príčin prijímateľ v čase podávania stravy mimo ZPB (napr. lekárske 

vyšetrenie, vychádzka s príbuznými, návrat z dovolenky), stravu dostane hneď po návrate do 

ZPB. Ak sa neskorší príchod prijímateľa do ZPB predpokladá, desiatu alebo olovrant si 

prijímateľ berie sebou.  

Sociálna rehabilitácia 

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, 

sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností 

a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách.  

Cieľom sociálnej rehabilitácie je viesť prijímateľa sociálnej služby k vyššej miere 

nezávislosti, samostatnosti a rozvíjať jej schopnosti a zručnosti, posilňovať jej správne 

návyky.  

V rámci sociálnej rehabilitácie sa v ZPB realizuje:  
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- nácvik osobnej hygieny – zahŕňa pravidelné umývanie rúk podľa zásad hygieny, 

správne používanie vreckovky, používanie WC, dodržiavanie hygieny po použití 

WC, česanie, hygiena zubov 

- dosiahnutie samostatnosti pri stravovaní - používanie lyžice, príp. príboru pri 

stolovaní, dodržiavanie hygieny pri stolovaní, kultúra pri stolovaní, rozdelenie 

potravy na menšie kúsky, rozpoznanie teploty jedla a nápojov , naliatie tekutiny do 

pohára a schopnosť ich prenesenia 

- dosiahnutie samostatnosti v obliekaní - podľa možností samostatné obliekanie 

všetkých odevov, správny postup a primerané tempo pri obliekaní, zapínanie 

gombíkov, zipsov, viazanie šnúrok, šatiek, starostlivosť o čistotu odevu a obuvi, 

ukladanie odevu a obuvi, uplatnenie estetických a účelových hľadísk pri výbere 

odevu 

- nácvik starostlivosti o čistotu a poriadok prostredia - udržiavanie poriadku 

v osobných veciach, udržiavanie poriadku v spoločenských miestnostiach (hračky, 

knihy, pomôcky,...), udržiavanie poriadku a čistoty pri a po jedle, upratovanie 

priestorov domova 

- nácvik spoločenského správania a konania - pozdraviť sa, požiadať o niečo, 

ospravedlniť sa, vedieť sa predstaviť, znalosť adresy, vhodne sa správať 

a vystupovať v rôznych spoločenských situáciách, vyjadrenie vlastného názoru 

v skupine, rozvíjanie priateľských vzťahov, primerané zvládanie rozhovoru, 

vedieť sa opýtať, získať informáciu 

- nácvik orientácie v prostredí - orientovanie sa v priestoroch zariadenia, 

orientovanie sa v neznámom prostredí, poznávanie blízkych osôb, rozpoznávanie 

času, orientovanie sa v čase, orientovanie sa v cestnej premávke 

 

 

Článok III 

Sociálne služby poskytované v ZPB mimo rozsahu služieb uvedených v zákone 

o sociálnych službách 

 

Osobné vybavenie 

DSS poskytuje osobné vybavenie prijímateľovi sociálnej služby za predpokladu, že 

tento si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sám. Ostatní prijímatelia sociálnej služby si 

osobné vybavenie zabezpečujú z vlastných finančných prostriedkov. Osobným vybavením je 

šatstvo, obuv, hygienické potreby  a iné veci osobnej potreby.  

Pri osobnom vybavení prijímateľovi sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna 

služba celoročnou pobytovou formou a ktorý si nemôže osobné vybavenie zabezpečiť sám, sa 

pri rozsahu osobného vybavenia prihliada aj na to, či sa daný prijímateľ podieľa na 

pracovných aktivitách,  vykonáva športové aktivity alebo sa zúčastňuje na rôznych sociálnych 

terapiách.  

V prípade, že sa prijímateľ sociálnej služby zúčastňuje pracovnej terapie, do osobného 

vybavenia je možno zahrnúť aj pracovné oblečenie a obuv, ak sa venuje športovým aktivitám 

aj teplákovú súpravu, tričko, športovú obuv. 

Osobné vybavenie prijímateľa sociálnej služby (šatstvo a obuv) zakúpené z vlastných 

finančných prostriedkov alebo zabezpečené DSS je evidované na osobnej karte prijímateľa. 
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Za šatstvo a obuv na účely osobného vybavenia DSS považuje aj použité šatstvo a obuv, napr. 

zakúpené v second hande alebo darované (napr. charitou, inými darcami). 

Osobnú bielizeň prijímateľa je potrebné opatriť vhodným označením, ktoré si 

zabezpečujú prijímatelia alebo ich príbuzní ešte pred nástupom do ZPB. Je potrebné takto 

označiť aj každú novozakúpenú bielizeň (v súlade so smernicou na zabezpečenie nákupov pre 

prijímateľov sociálnych služieb a  ich dokladovanie, označenie, odovzdanie, evidenciu, 

inventarizáciu, vyradenie osobného vybavenia a osobných vecí prijímateľov v DSS sv. Jána 

z Boha, Spišské Podhradie). 

Prijímatelia majú svoje osobné veci uložené v skriniach na izbách. Odev, resp. iné 

osobné veci, ktoré prijímateľ nepoužíva, alebo sa nevmestia do ubytovacích priestorov ZPB, 

sa uložia do priestorov na to určených. Za uskladnenie osobných vecí zodpovedá poverená 

opatrovateľka. 

 

Úschova cenných vecí 

DSS na požiadanie prijímateľa sociálnej služby alebo jeho súdom ustanoveného 

opatrovníka prevezme do úschovy cenné veci (viď Smernica na určenie pravidiel pre 

hospodárenie s depozitmi prijímateľov a ich úschovy v DSS sv. Jána z Boha Spišské 

Podhradie). Uvedené sa môže uskutočniť tak pri nástupe prijímateľa do ZPB, ale aj počas 

poskytovania sociálnej služby.  

DSS je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu  o úschove cenných vecí, ak ho o úschovu 

cenných vecí prijímateľ požiada. 

 

Ošetrovateľská starostlivosť 

Lekársku zdravotnú starostlivosť v DSS vykonávajú zamestnanci štátnej zdravotnej 

správy i neštátni zmluvní lekári, ktorí majú v licencii uvedené ako miesto výkonu práce 

ambulanciu v DSS. Lekári (všeobecný lekár, psychiater) prichádzajú do DSS 1x týždenne 

a podľa potreby. Iní odborní lekári ( kožný lekár, neurológ,...) podľa potreby. 

  Lieky predpisuje praktický lekár, resp. osobný lekár a vydávajú sa pod dohľadom 

sestry tým prijímateľom, ktorí sú schopní lieky osobne riadne užívať. Ostatným prijímateľom 

sa vydávajú lieky za osobnej asistencie sestier. Vedúca opatrovateľského úseku a sestry v 

DSS dozerajú na riadne užívanie liekov podľa pokynov lekára.  

Ošetrovateľskú starostlivosť v DSS zabezpečujú zdravotnícki zamestnanci (sestry 

s požadovanou kvalifikáciou). Ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na : 

- identifikovanie potrieb ošetrovateľskej starostlivosti prijímateľa sociálnej služby, ich 

zabezpečovanie a vykonávanie 

- rozhodovanie a vykonávanie úkonov týkajúcich sa ošetrovateľskej starostlivosti 

- zabezpečovanie plnenia zásahov podľa potrieb prijímateľa sociálnej služby v súlade 

s liečebným plánom určeným lekárom 

- vedenie ošetrovateľskej dokumentácie, kontrola a analýza záznamov v ošetrovateľskej 

dokumentácii 

- poskytovanie informácií súvisiacich s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti 

v potrebnom rozsahu 

- koordináciu práce členov ošetrovateľského tímu a spolupráca s ostatnými 

zdravotníckymi pracovníkmi 

- zabezpečovanie hygieny prostredia vrátane dezinfekcie  

- hodnotenie a ošetrovanie porúch celistvosti kože a slizníc 
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- meranie fyziologických a vitálnych funkcií prijímateľov 

- preväzovanie a ošetrovanie rán prijímateľov 

- odbery biologického materiálu a aplikácia liekov (subkutálne a intramusculárne 

injekcie) prijímateľom 

- ďalšie ošetrovateľské úkony podľa nariadenia lekára 

 

Pracovná terapia 

Cieľom pracovnej terapie je osvojenie pracovných návykov a zručností prijímateľov 

sociálnych služieb pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením za účelom 

obnovy, udržania alebo rozvoja fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných 

schopností a jej začlenenia do spoločnosti. 

Prijímatelia sú zámerným spôsobom aktivizovaní tak, aby podľa svojich možností a 

schopností dosiahli čo najväčší rozvoj jednotlivých stránok osobnosti a tým aj možnosť čo 

najvyššej integrácie do bežného života.  

Pracovnú terapiu v ZPB vykonáva prijímateľ sociálnej služby pod dohľadom 

a odborným vedením ergoterapeuta a je zameraná najmä na: 

 

a) prácu v textilnej dielni - ženy i muži strihajú molitan (výplň do vankúšov), šijú 

vankúše, strihajú odpadový textilný materiál na koberce, tkajú koberce na troch 

krosnách, vyšívajú a háčkujú obrúsky rôznymi technikami, pomáhajú pri žehlení a 

prišívaní gombíkov.    

 

                  

                 

 

b) prácu v stolárskej dielni:  

 práca s drevom - výroba skladačiek, hračiek a iných výrobkov z dreva  

 pomoc pri oprave poškodených predmetov (napr. lavičiek) alebo zhotovovanie 

nových (záhradné sedacie súpravy)  

 sezónne práce – odpratávanie snehu, zametanie dvora, hrabanie lístia, 

 pomoc pri úprave hrobov zosnulých prijímateľov na mestskom cintoríne  
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Pracovná rehabilitácia je súbor opatrení s cieľom prispôsobenia sa na pracovné alebo 

iné aktivity, v ktorej ide o využitie zostatkového pracovného potenciálu prijímateľa. Pracovná 

rehabilitácia je vykonávaná pod dohľadom príslušného zodpovedného zamestnanca 

(opatrovateľ, ergoterapeut, pracovník v práčovni, kuchárka a pod.). 

 

Pracovná rehabilitácia je v zariadení zameraná na tieto činnosti: 

a) pestovateľské  práce v záhrade (pestovanie zeleniny v skleníkoch, zber úrody), 

chovateľské práce (starostlivosť o zvieratá), kosenie a sušenie trávy, sezónne práce  

b) úprava a udržiavanie areálu,  

c) pomocné práce pri udržiavaní hygieny a čistoty:  

- pomocné práce v kuchyni DSS, 

- pomocné práce v práčovni DSS,  

- pomoc pri upratovaní a umývaní riadu,  

d) služba na vrátnici v DSS 
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         Činnosť prijímateľov na týchto pracoviskách sa denne vyhodnocuje. Pri práci sa 

využívajú individuálne plány pre prijímateľov, činnosti a diferencovaný prístup ku každému. 

Pracuje sa na základe ročných plánov rozpracovaných na jednotlivé mesiace. 

 

Záujmová činnosť 

Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť 

a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej 

služby. Popoludňajšie aktivity majú voľnejší, oddychový charakter.  

Prijímateľom ZPB sa poskytujú možnosti rôznych druhov podporných terapií, 

športového, kultúrno-spoločenského, duchovného vyžitia a oddychu v rámci ZPB i mimo 

neho. Tieto aktivity sa realizujú v súlade s vypracovaným celoročným plánom aktivít na 

príslušný rok, ktorý je rozpracovaný na jednotlivé mesiace. Ročný plán aktivít zahŕňa: 

 kultúrne vyžitie (návštevy filmových a divadelných predstavení, koncertov, 

organizovanie a účasť na „Festivale kultúrnych činností zariadení sociálnych služieb 

PSK“, účasť na „Koncerte Krídla túžby“...) 

 šport a pohybovú aktivitu (športové hry prijímateľov, stolnotenisový turnaj, turnaj 

v zhadzovaní kolkov, relaxačné dni spojené so športom, posilňovňa...) 

 spoločenské vyžitie (privítanie nového roka, fašiangový ples, oslava sviatku sv. 

Valentína, oslavy jubileí,  oslava sviatku sv. Mikuláša, Vianoce, koncoročné 

posedenie, diskotéky...)  

 náučné akcie (poznávacie výlety, vychádzky, návšteva mestskej knižnice, ...) 

 spoločensky užitočné činnosti (úprava parku, starostlivosť o hroby zosnulých 

prijímateľov...) 

 záujmové aktivity (počítačový krúžok, knižnica, stolný tenis, nácvik programov...) 

 duchovný život (návštevy a aktívna účasť na pobožnostiach, návštevy pobožností...) 

 

     
 

Pri všetkých aktivitách sa prihliada na zdravotný stav a vychádza z potrieb, záujmov 

prijímateľov, s rešpektovaním hodnôt človeka a osobnosti každého prijímateľa.  

Pri realizácii voľnočasových aktivít sa využívajú dve formy : 

a) organizované - voľnočasová činnosť zameraná na rozvoj zručností a schopností, 

                         - kultúrno – spoločenská činnosť (rôzne výročia, sviatky,...), 

                         - športovo – rekreačná činnosť,  

                         - záujmové pracovné zameranie (zamerané na uspokojovanie prevažne  

                           vlastných potrieb a vnútorného života) 
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b) neorganizované - podmienené individuálnymi, subjektívnymi predstavami jednotlivcov,  

                               zamerané na uspokojovanie vlastných potrieb, 

                       - oddychovo – pasívna forma (počúvanie hudby, sledovanie masmédií,   

                               návšteva kultúrnych podujatí, prechádzky,...) 

Prijímateľ sociálnej služby si môže vybrať alebo sám navrhnúť aktivitu, ktorej by sa 

chcel zúčastniť, avšak pri uvedenom ZPB rešpektuje  jeho zdravotný stav, psychické a fyzické 

možnosti a schopnosti.  

V rámci voľného času sa prijímateľom umožňuje počúvanie rozhlasu, sledovanie 

vhodných televíznych programov a videozáznamov, návšteva posilňovne, knižnice, 

snoezelenu a rehabilitačného centra a iné hry a záujmové činnosti, o ktoré má prijímateľ 

záujem.  

 

 Duchovná starostlivosť je zaisťovaná pravidelnými bohoslužbami v kláštornom 

kostolíku sv. Jána z Boha priamo v objekte DSS. Tato služba je prístupná i ostatným 

obyvateľom mestečka Spišské Podhradie a môžu ju navštevovať i prijímatelia bez vyznania. 

V kostolíku sa slúži rímskokatolícka omša 2-krát týždenne a gréckokatolícka omša rovnako 2-

krát týždenne.  

                          

                                

 Športový areál 

            Pre športové vyžitie je v priestoroch hlavného objektu zriadená fitness miestnosť – 

posilňovňa. V objekte pôvodného Zariadenia podporovaného bývania sa nachádza 

multifunkčný športový areál.  Pozostáva z multifunkčného priestoru – 55 m x 38 m, ktorý je 

rozdelený na dve časti. Na jednej z nich sú vytvorené podmienky pre loptové hry (hádzanie, 

basketbal, volejbal, nohejbal, futbal). Podľa typu hry je možné osadiť hádzanárske bránky, 

basketbalové koše alebo volejbalovú sieť. Ďalšia časť priestoru je určená na atletické 

disciplíny (hod loptičkou, hod granátom, vrh guľou). Obe časti obklopuje bežecká dráha 

s dĺžkou 260 m, súčasťou ktorej je krátka bežecká trať. Súčasťou športového areálu je aj 

novovybudované petanque ihrisko. Športový areál slúži na sledovanie celkovej zdatnosti 

prijímateľov, ako aj zlepšovania ich motoriky. Má vplyv na celkové uvoľnenie a spokojnosť 

prijímateľov, zabezpečuje aktívny odpočinok, fyzické a psychické uvoľnenie.  
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Posilňovňa 

           Pohybový režim moderného človeka poškodzuje dnešný spôsob života – civilizácia. 

Jej dôsledkom je predovšetkým jednosmerné zaťažovanie kostrových svalov. Vzájomný 

vzťah skrátených a oslabených svalov predstavuje zdroj chybného držania tela a defektné 

funkcie vnútorných orgánov. Tento stav sa v našom domove snažíme upraviť liečebnou 

rehabilitáciou, na ktorú plynule nadväzuje posilňovňa. V nej pod zodpovedným dohľadom 

fyzioterapeuta sa prijímatelia snažia udržať si získané správne držanie tela a zvýšiť si 

pohybovú zručnosť a silu. Na tento účel využívame posilňovaciu vežu, stacionárny bicykel, 

bežecký pás, steper, trampolína, fit lopty a ďalšie športové nástroje a pomôcky. 

 

                    

 

   Knižnica 

V snahe skvalitniť poskytované služby a sprostredkovať prijímateľom viac podnetov 

na vlastnú sebarealizáciu a vzájomnú komunikáciu je zriadená v priestoroch domova 

knižnica, ktorá (okrem kultúrneho a záujmového účelu) slúži predovšetkým na využitie 

biblioterapie a dramatoterapie. 
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Práca s PC – získavanie zručnosti      

Cieľom je oboznámenie prijímateľov  so základmi práce s počítačom za účelom 

rozvoja jemnej motoriky, precvičenia predstavivosti a logického myslenia - ich väčšej 

integrácie do spoločenského života, u zručnejších prijímateľov využívanie internetu na 

získavanie nových informácií a na internetovú komunikáciu s rodinou a známymi. Časové 

rozpätie pre túto činnosť je v každom prípade individuálne. Prijímatelia majú prístup k PC v 

spoločenských miestnostiach príslušného oddelenia.  

                                     

                                 

           

 Snoezelen       

Snoezelen je miestnosť, alebo komplex viacerých miestností s kontrolovaným 

prostredím pre jednotlivé zmysly, ovplyvňujúce primárne zmysly (zrak, sluch, hmat, chuť a 

čuch) použitím svetelných efektov, dotykových plôch, meditačnej hudby rôznych chutí a 

vôní.  Prijímatelia majú možnosť využívať snoezelen podľa vlastného uváženia. V našom 

zariadení je zriadená  miestnosť, ktorá je vybavená zvukovou technikou typu domáceho kina 

s relaxačnou hudbou a vodnou posteľou na relaxáciu. Miestnosť je ladená do biela. Osvetľujú 

ju farebné reflektory rôzneho typu a točiaca svetelná zrkadlová pologuľa, ktoré povzbudzujú 

fantáziu a napomáhajú uvoľňovaniu psychické napätia. Celá miestnosť je závesmi rozdelená 

na 2 časti – pracovnú a relaxačnú. V pracovnej časti sa nachádza pult s počítačom, ktorým 

možno ovládať výber hudby a osvetlenia.              

 

Poskytovanie prepravy 

  DSS ako poskytovateľ sociálnej služby za účelom zvýšenia kvality poskytovania 

sociálnej služby zabezpečuje prepravu osobným služobným motorovým vozidlom, alebo 

prostredníctvom taxislužby (viď Smernica na určenie výšky úhrady za prepravu prijímateľov 

DSS a ZPB služobným motorovým vozidlom a za prepravu prostredníctvom taxislužby). 
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Používanie elektrospotrebičov 

 Prijímatelia ZPB majú možnosť užívať vlastné elektrospotrebiče bez poplatku. Pri 

používaní elektrospotrebičov prijímatelia dbajú na dodržiavanie bezpečnostných 

a protipožiarnych opatrení, aby sa zamedzilo ohrozeniu zdravia a života prijímateľov aj 

zamestnancov ZPB a predišlo poškodeniu osobného majetku a majetku ZPB.  

 

Sprevádzanie na lekárske vyšetrenie 

DSS ako poskytovateľ sociálnej služby za účelom zvýšenia kvality poskytovania 

sociálnej služby zabezpečuje sprevádzanie na lekárske vyšetrenie bezplatne z dôvodu, že 

zamestnanec, ktorý prijímateľa sprevádza, vykonáva túto sociálnu službu v pracovnej dobe 

v rámci svojej pracovnej náplne. 

 

Činnostná terapia 

Táto terapia vychádza zo skúsenosti, že každá zmysluplná práca človeka obohacuje. 

Zameraná je na problémy so sebaobsluhou, narušenou orientáciou v predmetnom svete 

i v životnom prostredí, s pasivitou, cieľovo zameranou aktivitou a podobne.  

 

Rehabilitačná starostlivosť - fyzioterapia 

V rámci liečebnej rehabilitácie je aplikovaná široká škála liečebných procedúr a 

terapií  s cieľom dosiahnuť u prijímateľov stav relatívneho zdravia, zmiernenia a 

minimalizovania následkov postihnutia, resp. zdravotný stav stabilizovať a tým predchádzať 

vzniku regresného procesu. Fyzioterapia sa realizuje v priestoroch DSS a pozostáva z: 

o kinezioterapia - liečba pohybom, liečebný telocvik  alebo liečebná telesná 

výchova,  

o mechanoterapia - zahŕňa klasickú masáž,  

o hydroterapia – vodoliečba -  vírivé a perličkové kúpele, 

o elektroliečba - využíva liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie. 

 

 
 

 

Alternativne liečebné metódy 

 Animoterapia - liečba pomocou zvierat. Využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na 

emocionálne a fyzické zdravie človeka. 

 V rámci animoterapie sa využíva:  

1. canisterapia - terapia využívajúca pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, 

psychickú a sociálnu pohodu človeka. Jedná sa o 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zviera
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pomocnú psychoterapeutickú metódu v situáciách, keď iné metódy nemožno 

použiť, alebo nie sú účinné, pričom pôsobenie na fyzické zdravie človeka je u 

canisterapie druhoradé. 

2. hipoterapia - rehabilitačná metóda, ktorá využíva nasadenie koňa na liečebné 

metódy. 

               
 

3. felinoterapia - terapia s použitím mačiek, medzi pozitívne účinky felinoterapie 

patrí zlepšenie psychického stavu znížením úzkosti, strachu,  agresivity, či 

depresie, zlepšenie kognitívnych funkcií - pozornosti, komunikácie a reči, 

učenia sa, ako aj  rozvoj a udržanie motoriky a fyzická rehabilitácia.  

 

Arteterapia 

Arteterapie je liečba pomocou výtvarných činností, práca s rôznym výtvarným 

materiálom so zameraním na rozvoj jemnej motoriky, grafomotoriky i vizuomotorickej 

koordinácie. Má psychologický účinok, t.j. estetizácia, sebareflexia... V užšom slova zmysle 

možno hovoriť o použití výtvarných technik pri individuálnej či skupinovej práci s 

prijímateľmi. Pod výtvarnými technikami rozumieme predovšetkým maľovanie a kreslenie, 

práce s keramickou hlinou a inými materiálmi. V širšom slova zmysle tu môžeme zaradiť 

akékoľvek kreatívne umelecké techniky. Pri arteterapii sa nekladie dôraz na vylepšovanie 

výtvarného prejavu a podanie výkonu, ale výtvarné dielo je predovšetkým prostriedkom 

sebavyjadrenia. Dôležitejší ako výsledok je samotný proces výtvarnej činnosti. 

 

                 

            

Dramatoterapia 

Jedná sa o liečebnú metódu využívajúcu rôzne formy dramatických aktivit - 
psychodráma, sociodráma, bábkové divadlo, rolové hry, pantomíma, etudy (precvičovanie 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Psychoterapia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Felinoterapia
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pohybov hlavy, tela, rúk, tváre, výrazu tváre, zafarbenia hlasu). Prijímatelia sa učia prehrať 

podľa vlastných scenárov svoje aktuálne problémy. Cez hranie rolí sa môžu efektívne riešiť 

problémy, rozvíjať sociálne cítenie, tvorivosť, prehlbovať spolupráca, vzájomné vzťahy 

v skupine, uľahčovať pochopenie druhých. Rozvíja sa vyjadrovanie, tvorivosť, empatia, 

fantázia. 

 

Biblioterapia 

Biblioterapia ako podporná terapeutická metóda využíva pôsobenie kníh – textov na 

čitateľa. Patrí k rozptyľujúcim činnostiam, zahŕňa i také aktivity, ktorými si jednotlivci 

zvyšujú úroveň vedomostí. Spoločné čítanie vyvoláva pocit blízkosti a príležitosť k dôverným 

rozhovorom. Do biblioterapie patrí aj písanie listov, odkazov, básní, denníkov, životopisov, 

poviedok, rozprávok, scenárov.    

 

Muzikoterapia 

Muzikoterapiu možno definovať ako liečbu zvukom a hudbou, jej cieľom je pomocou 

zvukov priaznivo ovplyvniť psychický a fyzický stav. Ide o účinok melódie, rytmu, harmónie 

a vyvolanie príjemných predstáv. Pomáha uvoľniť sa, ale aj vyjadriť svoje potreby. DSS 

využíva spev, hru na jednoduchých rytmických nástrojoch, rytmicko – pohybové cvičenia 

spojené s riekankami, hranie na telo, pantomímu stimulovaná hudbou, muzikomaľbu.  

 

                     
 

Tanečno–pohybová terapia 

Liečba pomocou tanca a pohybu. Tanec je vo veľkej miere vyjadrením emócii, 

môžeme prostredníctvom neho ľahko pôsobiť na psychiku prijímateľa. Smiech, radosť 

a dobrá nálada potláčajú bolesť, smútok a stres. Tanec a radosť z neho sú vynikajúcim 

stimulom  ktorý blahodarne pôsobí na ľudský organizmus.  

 

Reminicsenčná terapia 

 Je cielená a zámerná prácu so spomienkami. Prebieha individuálne, formálne 

a neformálne. Pomáha hľadať spomienky a spomenúť si na to, čo bolo v minulosti pomocou 

senzorickej stimulácie, alebo prostredníctvom reminiscenčných pomôcok jednotlivých 

prijímateľov (fotografie, novinové články, staré veci, vysvedčenia, výšivky, staré peniaze, 

starodávne oblečenie... ). 
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Bábikoterapia 

Je veľmi účinnou formou terapie rôznych typov a stupňov demencie. Bábiky majú 

overene upokojujúce terapeutické účinky, znižujú agresivitu, eliminujú pocit úzkosti 

a dezorientácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprostredkované služby 

V ZPB majú prijímatelia možnosť využitia sprostredkovaných služieb ako je 

manikúra, pedikúra, kadernícke služby, holenie. Prijímatelia si tieto služby uhrádzajú 

mesačne podľa druhu a počtu prijatých služieb a to za podmienok (cenníka) na základe 

zmluvy, uzatvorenej medzi DSS a poskytovateľmi týchto služieb.  

 

Čl. IV 

Prerušenie poskytovania starostlivosti v ZPB 

Prijímateľ sociálnej služby alebo jeho súdom ustanovený opatrovník môže 

kedykoľvek ústne, alebo písomne požiadať o prerušenie poskytovania sociálnych služieb 

(dovolenka, rekreácia s príbuznými). Prijímateľ môže prerušiť poskytovanie sociálnej služby 

aj z dôvodu hospitalizácie. V čase neprítomnosti platí prijímateľ sociálnej služby úhradu za 

ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou 

a prijímateľ sociálnej služby a DSS sa nedohodnú inak. 

Finančné vysporiadanie za dni prerušeného poskytovania sociálnych služieb sa zo 

strany DSS realizuje vždy v nasledujúcom mesiaci po vzniku nároku na vrátenie časti úhrady. 

Pobyt prijímateľa sociálnej služby mimo DSS je potrebné vopred nahlásiť DSS, 

najneskôr do 12.00 hod predchádzajúceho dňa, aby mohol byť odhlásený zo stravovania.  

Ak u prijímateľa došlo k prerušeniu poskytovania služieb v ZPB bez jeho 

predchádzajúceho oznámenia a povolenia zo strany DSS, zaplatená úhrada sa mu nevracia, t.j. 

hradí všetky úhrady ako by bol v zariadení prítomný. 
 

Pri preberaní prijímateľa na dovolenku podpíše príbuzný čestné prehlásenie, na 

základe ktorého  preberá zodpovednosť za starostlivosť o prijímateľa. Zároveň sa zaväzuje, že 

ak sa  psychický stav prijímateľa počas dovolenky zhorší, zabezpečí pred návratom do 

domova psychiatrické vyšetrenie. Ak dôjde počas dovolenky prijímateľa k úrazu, prípadne 

ochoreniu, zabezpečí  pred návratom prijímateľa do domova  potrebné lekárske vyšetrenie  a 
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ošetrenie. Pri návrate do zariadenia vráti všetky prevzaté doklady. Ďalej sa zaväzuje, že 

dodrží termín jeho návratu do ZPB a počas dovolenky sa bude riadiť pokynmi personálu pri 

zabezpečovaní dodržiavania liečebného režimu prijímateľa.  

Návrat prijímateľa späť do ZPB sa odporúča uskutočniť počas dennej pracovnej 

zmeny, teda v čase od 8.00 – 18.00 hod.  

 

Čl. V 

Správanie sa prijímateľov v domove 

Zamestnanci domova vedú prijímateľov ku kladnému vzťahu k ostatným 

prijímateľom, k sebe samým a prostrediu, v ktorom žijú. Dbajú na harmonické spolužitie 

prijímateľov a ich čo najväčšiu integráciu do bežného života. Vedú ich k harmonickému 

spolunažívaniu,  aby si vzájomne pomáhali, podľa svojich možností dodržiavali základné 

hygienické, kultúrne a spoločenské návyky, aby sa podrobovali liečebným postupom 

a zúčastňovali na edukačnom procese. 

Prijímatelia sú vedení k plneniu ustanovení domáceho poriadku, k dodržiavaniu 

režimu dňa a k samostatnosti. Riadia sa pokynmi riaditeľky a zamestnancov, ktorým sú 

zverení do starostlivosti. Vo veciach liečebnej starostlivosti sa  riadia pokynmi príslušných 

lekárov a opatrovateľského  personálu.  

 

 

Čl. VI 

Účasť prijímateľov  na riešení a usporiadaní života v domove 

  Prijímatelia sa podieľajú podľa svojich síl a schopností na organizovaní 

spoločenského života v ZPB svojou vlastnou iniciatívou a prostredníctvom svojich zástupcov 

zvolených do Rady prijímateľov. Aj touto formou prispievajú k zvyšovaniu úrovne 

starostlivosti zabezpečovanej vedením domova. 

Rada prijímateľov je 4 členná. Je volená  na komunite prijímateľov domova. Návrh na 

jej zloženie predkladá prijímateľom riaditeľka domova. 

Zistené nedostatky, v prípade, že sa nedajú odstrániť priamo na mieste pri ich vzniku, 

prijímatelia prednesú kompetentným osobám a to vedúcim zamestnancom domova, alebo 

prostredníctvom svojich zástupcov v Rade prijímateľov. Svoju požiadavku na riešenie v 

takomto prípade so svojim odporučením predkladajú riaditeľke domova. Týmto spôsobom 

pomáha Rada príjímateľov riaditeľke domova, bez ujmy jej právomocí a zodpovednosti, pri 

zabezpečení riadenia a usporiadaní života v domove. 

Činnosť Rady prijímateľov sleduje a usmerňuje riaditeľka domova, vedúca úseku 

sociálnej práce a vedúca opatrovateľského úseku a podľa potreby jej poskytuje organizačnú a 

administratívnu pomoc. 

 

Čl. VII 

Vychádzky 

Prijímatelia majú zo ZPB vychádzať vždy riadne a čisto upravení. Vychádzky nie sú 

obmedzené, obmedziť ich môže len lekár alebo riaditeľka domova v záujme zdravia, alebo 

bezpečnosti prijímateľa a na základe vypracovaných IP. 

Vychádzky všetkých prijímateľov sú umožnené v  sprievode zodpovedného 

zamestnanca.  
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Prijímatelia, ktorí sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony, môžu mať na základe 

súhlasu opatrovníka povolenú samostatnú vychádzku v určenom čase a v mieste pobytu.  

Prijímatelia, ktorí nie sú pozbavení spôsobilosti na právne a zdravotný stav im to 

dovoľuje, majú možnosť samostatnej vychádzky v dohodnutom čase. 

Vychádzky sú  zaznamenávané v na to určenom zošite, kde je uvedený predpokladaný 

čas návratu a pobytu na vychádzke. V prípade, že prijímateľ počas vychádzky opustí miesto 

pobytu, oznámi túto skutočnosť službukonajúcemu pracovníkovi a ten miesto, kde sa bude 

prijímateľ zdržiavať, zapíše do zošita. Prijímateľ sa snaží dodržať dohodnutý čas návratu. 

Nepredvídané okolnosti, ktoré znemožnili včasný návrat, prijímateľ oznámi telefonicky, alebo 

sprostredkovane ZPB.  

 

Čl. VIII 

Návštevy  

Prijímateľ sociálnej služby môžu prijímať návštevy v pracovných dňoch, v dňoch 

pracovného voľna a pracovného pokoja, počas víkendov aj sviatkov. 

Každá návšteva je evidovaná v „Knihe návštev“. Doba návštev nie je obmedzená, 

odporúča sa dodržiavanie času nočného  pokoja , ktorý je od 22.00 hod. do 06.00 hod. 

Návštevy je možné obmedziť na základe : 

- odporúčania lekára z dôvodu karantény,  

- odporúčania lekára z dôvodu chrípkovej epidémie, 

- vlastnej žiadosti prijímateľa sociálnej služby. 

Návštevám z rodín alebo prostredia postihnutého nákazlivou chorobou je vstup do 

ZPB zakázaný. Od návštevy sa vyžaduje, aby bez súhlasu službukonajúceho personálu 

nepodávala prijímateľom vlastné pokrmy, najmä cukrárenské výrobky, mäsové výrobky a iné. 

Neodporúča sa priamo prijímateľovi dávať cigarety, kávu a peniaze. V prípade, že návšteva 

rozhodne takéto veci prijímateľovi ponechať, odovzdá ich príslušnému službukonajúcemu 

zamestnancovi, ktorý prijatý tovar označí a následne zabezpečí, aby ich prijímateľ zužitkoval.  

Od návštev sa vyžaduje rešpektovať domáci poriadok, zdravotné danosti prijímateľa 

a jeho psychický stav. V opačnom prípade má personál  z dôvodu ochrany prijímateľa právo 

návštevu prerušiť a po prekonzultovaní s vedením DSS a odborným lekárom prípadne aj 

zakázať. Každú takúto skutočnosť je službukonajúci personál povinný zapísať do hlásenia 

a informovať vedenie DSS. Príbuzní môžu brať prijímateľa ZPB na vychádzku na základe 

dohovoru so službukonajúcim personálom, ak je zaručená riadna starostlivosť o prijímateľa 

a jeho návrat do ZPB. Vychádzku zapíše personál do zošita a príbuzní ju potvrdí svojim 

podpisom.   

 

Čl. VIX 

Čas pokoja 

Doba nočného pokoja je stanovená od 22.00 hod do 6.00 hod, výnimky povoľuje 

riaditeľka domova na základe zhodnotenia danej situácie. V čase nočného pokoja sa 

prijímatelia zdržiavajú na pridelených izbách, navzájom sa nerušia, rešpektujú nočný pokoj. 
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Čl. X 

Práva a povinnosti prijímateľa sociálnej služby 

1. Prijímateľ sociálnej služby má právo na kvalitné poskytovanie sociálnej služby. 

2. Prijímateľ sociálnej služby má právo na utvorenie podmienok na  zabezpečenie 

osobného, telefonického, písomného  alebo elektronického kontaktu s  osobou, ktorú 

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

záujmov, nadväzovania a udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a  

udržiavania partnerských vzťahov.   

3. Prijímateľ sociálnej služby má právo na nenarušovanie svojho osobného priestoru 

okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, 

zdravia alebo majetku, ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu 

majetku zariadenia. 

4. Prijímateľ sociálnej služby má právo podieľať sa na určovaní životných podmienok 

v tomto zariadení prostredníctvom zvolených zástupcov prijímateľov za podmienok 

určených poskytovateľom sociálnej služby. 

5. Prijímateľ sociálnej služby má právo na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom 

pri poskytovaní sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou.  

6. Prijímateľ sociálnej služby vyhlasuje, že nezamlčal žiadne vážne skutočnosti súvisiace 

s jeho telesným alebo duševným zdravím, prípadne sociálnou situáciou, ktoré by 

mohli mať vplyv na poskytovanie sociálnej služby v zariadení. 

7. Prijímateľ sociálnej služby sa zaväzuje platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu v 

určenej výške a termíne. 

8. Prijímateľ sociálnej služby je povinný poskytovateľovi v zmysle § 93 ods. 4 zákona 

oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor 

a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote 

majetku, ktoré sú rozhodujúce na platenie  úhrady za sociálnu službu.  

9. Prijímateľ sociálnej služby je v zmysle § 74, ods.12 povinný uzatvoriť dodatok 

k zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ak  sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na 

určenie sumy úhrady a platenie za sociálnu službu. 

10. Prijímateľ sociálnej služby súhlasí s tým, aby bol z prevádzkových dôvodov (napr. 

maľovanie, stavebné úpravy, opravy a pod.) na nevyhnutne nutný čas presťahovaný na 

inú izbu. 

11. Prijímateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Domáceho poriadku a rešpektovať 

vnútorné predpisy DSS. 

 

Čl. XI 

Fajčenie  

V ZPB je rešpektovaný zákon o ochrane nefajčiarov a v celej budove nie je možné 

fajčiť. Nakoľko v ZPB sú umiestnené osoby, ktoré majú vypestovanú silnú závislosť na 

nikotíne, týmto je umožnené fajčiť na vyznačených priestoroch v areáli (exteriéri) ZPB. 

 

Čl. XII 

Pripomienky, podnety, sťažnosti 
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Sťažnosť v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 

môže podať prijímateľ sociálnej služby alebo jeho súdom ustanovený opatrovník alebo iná 

osoba a to písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou. 

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu 

smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom 

podpísaná. Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti 

platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa. O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno 

vybaviť ihneď pri jej podaní, DSS vyhotoví písomný záznam. 

DSS je povinný sťažnosť vybaviť do 30 pracovných dní, v prípade, ak je sťažnosť 

náročná na prešetrenie, môže riaditeľ DSS lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných 

dní. 

Podrobnejšie je riešenie sťažností upravené v Smernici na podávanie, prijímanie, 

evidovanie, prešetrovanie a písomné oznámenie o výsledku prešetrenia sťažností, oznámení 

a podnetov prijímateľov v DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí.  

                

Čl. XIII 

Zodpovednosť prijímateľov za spôsobenú škodu 

Prijímatelia sociálnej služby zodpovedajú za škodu, ktorú vlastnou vinou spôsobili na 

majetku ZPB, alebo na majetku iných osôb. Ak ide o veci, ktoré im boli poskytnuté z DSS 

alebo ZPB na užívanie, zodpovedajú za riadne nakladanie s nimi. 

Za stratu zverených vecí zodpovedajú v plnej výške. Pri strate, alebo poškodení veci je 

nutné, aby prijímatelia túto skutočnosť nahlásili vedúcemu úseku, sociálnej pracovníčke alebo 

riaditeľke domova. 

Za úmyselné poškodenie inventáru ZPB zodpovedá prijímateľ v plnom rozsahu.  

 

Čl. XIV 

Bezpečnostné a protipožiarne pravidlá 

Zamestnanci ZPB si plne uvedomujú, že prijímatelia, ktorým sa poskytujú služby, sú 

mentálne, fyzicky a psychicky postihnutí. Aj napriek tomu nepodceňujú žiadnu ich 

informáciu alebo správu, ktorá sa týka bezpečnostných a protipožiarnych opatrení a 

bezodkladne ju preveria a podľa potreby vykonajú opatrenia.  

V prípade ohrozenia zdravia zverených prijímateľov  bezodkladne informujú svojich 

nadriadených zamestnancov a vykonávajú činnosť na odstránenie alebo zmiernenie 

následkov. 

Zamestnanci sú povinní dodržiavať právne predpisy na zabezpečenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia svojho a zverených prijímateľov, ako aj predpisy o ochrane pred požiarmi 

a musia sa pravidelne zúčastňovať školení BP a PO. Z uvedených dôvodov majú všetci 

prijímatelia bez dozoru odborného personálu zákaz manipulovať so zápalkami a otvoreným 

ohňom okrem priestoru určeného na fajčenie. 

Prijímatelia informujú zamestnancov ZPB o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli 

ohroziť, alebo priamo ohrozujú ich bezpečnosť a zdravie. 

Prijímateľom sa vzhľadom na ich zdravotný stav a s tým spojené užívanie liekov 

neodporúča požívať alkoholické nápoje. 

 

Čl. XV 

Porušovanie domáceho poriadku 

Ak sa dohovorom zo strany zamestnancov nedosiahne náprava prijímateľa tak, aby 

dodržiaval domáci poriadok a zásady spolunažívania, môže DSS po využití právnych 
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postupov v takomto prípade ukončiť pobyt prijímateľa sociálnych služieb v súlade so 

zákonom o sociálnych službách.  

Právny postup riešenia takéhoto problému je v súlade s platnými zákonnými normami 

a musí byť v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami stanovenými Prešovským 

samosprávnym krajom. 

Voči prijímateľovi za porušovanie domáceho poriadku sa v zásade použijú tieto 

opatrenia: 

    1. pohovor,  

    2. písomné napomenutie, 

    3. opätovné písomné napomenutie s výstrahou ukončenia pobytu, 

    4. prepustenie z domova. 

 

Čl. XVI 

Ukončenie poskytovania sociálnej služby v DSS 

Prijímateľ sociálnej služby alebo jeho súdom ustanovený opatrovník môže 

jednostranne vypovedať Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez udania 

dôvodu, výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní. 

DSS môže jednostranne písomne vypovedať Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, 

ak: 

1. Prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy najmä tým, 

že hrubo porušuje dobré mravy, čím narúša občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú 

úhradu za sociálnu službu najmä tým, že nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za 

čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne 

trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady. 

2. Prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k tejto zmluve, ak sa zmenia skutočnosti 

rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálnu službu. 

3. Prevádzka DSS je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej 

služby tak, že zotrvanie na zmluve by pre DSS znamenalo zrejmú nevýhodu. 

4. Vyšší územný celok (Prešovský samosprávny kraj) rozhodne o zániku odkázanosti 

prijímateľa sociálnej služby na sociálnu službu. 

Pri ukončení poskytovania sociálnej služby prevezme prijímateľ, alebo jeho súdom 

ustanovený opatrovník (ak je opatrovníkom DSS, tak blízka osoba prijímateľa) za prítomnosti 

sociálneho pracovníka DSS všetky osobné veci podľa priloženého zoznamu a cenné veci, 

ktoré má v úschove za účasti dvoch svedkov.  

Pri skončení poskytovania sociálnej služby úmrtím prijímateľa sociálnej služby 

sociálny pracovník vypracuje protokol o majetku prijímateľa na účely dedičského konania 

a zašle príslušnému súdu.  
 

 

Čl. XVII 

Záverečné ustanovenia 

1.  Tento Domáci poriadok Domova sociálnych služieb sv. Jána z Boha Spišské Podhradie 

nadobúda platnosť dňom 01. 09. 2019. 

2. Vydaním tohto Domáceho poriadku ruší Domáci poriadok zo dňa 01. 01. 2016. 

3. S týmto Domácim poriadkom boli oboznámení všetci prijímatelia a zamestnanci zariadenia.  
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4. Kontrolou dodržiavania tohto Domáceho poriadku sú poverení vedúci zamestnanci 

jednotlivých úsekov. Za komplexnú kontrolnú činnosť a realizáciu tejto smernice zodpovedá 

riaditeľ.  

 

   

 
Za aktualizáciu zodpovedný Schválil 

Meno a priezvisko Ing. Mgr. Silvia Gondová PhDr. Monika Ondrišová, PhD. 

Funkcia vedúca úseku sociálnej práce riaditeľka DSS 

Dátum 22.08.2019 22.08.2019 

Podpis 
  

    

 

 

 

  

 

 

 

 


