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I. ÚČEL A POUŽITIE DOKUMENTU   

1.1. Centrum sociálnych služieb STUDIENKA (ďalej len CSS STUDIENKA)  poskytuje v zmysle 

zákona  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 poskytuje 

sociálne služby a vydáva Dodatok č. 1 k Domovému poriadku, v  ktorom stanovuje                             

a bližšie špecifikuje základné pravidlá a  zásady pre zabezpečenie poriadku, pokojného 

kolektívneho spolunažívania a dôstojného života prijímateľov sociálnych služieb v čase 

mimoriadnych opatrení prijatých na ochranu života, zdravia alebo majetku prijímateľov, na 

ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu majetku zariadenia  

a zamestnancov zariadenia.  

1.2. Dodatok č. 1 k Domovému poriadku je vydaný v súlade s platnými právnymi predpismi. 

 

II.  ROZSAH PLATNOSTI 

Dodatok č. 1 k Domovému poriadku je záväzný pre všetkých zamestnancov, prijímateľov 

sociálnej služby, ich rodinných príslušníkov, známych a ostatných návštevníkov 

pohybujúcich sa v priestoroch CSS STUDIENKA. 

 

III.  ZOZNAM SKRATIEK A DEFINÍCIA POJMOV 

CSS - centrum sociálnych služieb 

IS  - interná smernica  

Zb. - zbierka zákonov 

Z. z.  - zbierka zákonov 

ŽSK - Žilinský samosprávny kraj 

 

Zariadenie – Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 

 

IV.  ZODPOVEDNOSTI A PRÁVOMOCI 

 

4.1.  Riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oboznámi s týmto dodatkom k IS ID02 IS08 

Domový poriadok všetkých prijímateľov sociálnej služby resp. ich zákonných zástupcov 

a zamestnancov zariadenia vhodnou formou najneskôr v deň nadobudnutia  účinnosti.  

4.2. Sociálny pracovník oboznámi s  týmto  dodatkom k IS ID02 IS08 Domový poriadok 

každého novoprijatého  prijímateľa sociálnej služby resp. jeho zákonného zástupcu                     

do 3 pracovných dní odo dňa začatia poskytovania sociálnej služby.  
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V.  USTANOVENIA DODATKU 

A)  Za bod 5.13 sa pridáva bod 5.14, ktorý znie: 

5.14  USTANOVENIA K DODRŽIAVANIU MIMORIADNYCH OPATRENÍ 

5.14.1 Prijímatelia sociálnej služby sú povinní v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie 

dodržiavať všetky pokyny a nariadenia vydané CSS STUDIENKA, ŽSK alebo iným 

orgánom štátnej a verejnej správy nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku 

prijímateľov, na ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu majetku 

zariadenia najmä:  

- zdržiavať sa v zariadení,  

- opustiť zariadenie len v nevyhnutných prípadoch ako je zabezpečenie zdravotnej 

starostlivosti alebo z iných vážnych dôvodov,  

- odchod zo zariadenia vopred dohodnúť s riaditeľom zariadenia,  

- iné nariadenia v zmysle rozhodnutia zriaďovateľa a orgánov štátnej a verejnej správy.  

5.14.2 Prijímatelia sociálnych služieb sú povinní odoberať celodennú stravu v čase karantény 

vyhlásenej pre Centrum sociálnych služieb STUDIENKA.  

B) Bod 5.14. sa prečíslováva na bod 5.15 

C) Odstavec 5.14.1 sa prečíslováva na odstavec 5.15.1 

D) Za odstavec 5.14.1 sa  pridáva nový odstavec, ktorý znie.  

5.15.2 Nerešpektovanie pokynov v čase mimoriadnej situácie sa považuje za hrubé a závažné 

porušenie domového poriadku a je dôvodom na ukončenie zmluvy o poskytovaní 

sociálnej služby v zmysle platnej legislatívy.  

 

E) Odstavce  5.14.2 až 5.14.8. sa prečíslovávajú na odstavce  5.15.3 až 5.15.9 

 

F) Bod 5.15. sa prečíslováva na bod 5.16. Následne sa prečíslujú aj všetky odstavce tohto 

bodu. 

 

VI. SPOLOČNÉ  USTANOVENIA DODATKU 

6.1. Dodatok č. 1 k Domovému  poriadku  bol  prerokovaný so zástupcami prijímateľov sociálnej 

služby.   

6.2. Dodatok č. 1 k Domovému poriadku nadobúda účinnosť dňom 25.3.2020. 


