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Dodatok č. 1
k Smernici č. 15/2019 – Domáci poriadok
V súvislosti so šírením nákazy COVID-19 sa vydáva tento dodatok č. 1 k Smernici č. 1/2019 Domáci
poriadok zo dňa 01.04.2019.

Článok I.
Predmet dodatku
Tento dodatok č. 1 k Smernici č. 15/2019 Domáci poriadok sa mení a dopĺňa takto:
1. V bode 5. Podmienky poskytovania sociálnych služieb, práva a povinnosti zariadenia,
písm. f) sa mení a znie:
f) zariadenie vytvára podmienky pre vykonanie návštev, ktoré sa môžu zdržiavať v izbe
klienta, v spoločenských miestnostiach alebo vo vonkajších priestoroch zariadenia
s prihliadnutím na aktuálne usmernenia zriaďovateľa DSA alebo iného kompetentného
orgánu, ktorý vydá rozhodnutie alebo usmernenie o organizovaní návštev v interiéri alebo
exteriéri zariadenia. Zamestnanci aktívne vyhľadávajú kontakt s príbuznými, zaujímajú sa
o rozvíjanie a posilnenie kontaktov klientov, prípadne napomáhajú kontaktom s blízkou
komunitou. Zariadenie má snahu spolupracovať s príbuznými klientov, poskytovať im
poradenstvo a v prípade potreby informovať o celkovom stave klienta a jeho zmenách.
Zariadenie neposkytuje možnosť ubytovania rodinného príslušníka, či inej blízkej osoby.
2. V bode 17. Návštevy u klientov, bod 17.1. sa mení a znie:
17.1. Návštevy môžu klienti prijímať v čase od 09.00 do 21.00 hod. s prihliadnutím na
aktuálne usmernenia zriaďovateľa DSA alebo iného kompetentného orgánu, ktorý vydá
rozhodnutie alebo usmernenie o organizovaní návštev v interiéri alebo exteriéri zariadenia.
V prípade obmedzeného režimu návštev určuje rozsah návštevných hodín riaditeľka DSA.
17.2. Návšteva je povinná čitateľne sa zapísať do knihy návštev, uviesť čas príchodu
a odchodu a tiež meno navštíveného klienta. V prípade oslovenia od informátora alebo iného
personálu DSA je povinná vyplniť a uviesť požadované údaje aj na iné tlačivá alebo
dokumenty, ktoré je potrebné vyplniť pred uskutočnením návštevy a tieto použijú sa na interné
účely zariadenia, jeho zriaďovateľa prípadne iného kompetentného orgánu.
3. V bode 18. Opustenie zariadenia a svojvoľný odchod zo zariadenia, bod 18.1. sa mení a
znie:
18.1 Klient má možnosť neobmedzeného pohybu aj mimo zariadenia, pokaľ mu to jeho stav
dovoľuje. Klient bude vopred oboznámený o aktuálnych usmerneniach zriaďovateľa DSA
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alebo iného kompetentného orgánu, ktorý vydá rozhodnutie, usmernenie alebo podmienky
o pohybe mimo zariadenia vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19.

Článok II.
Záverečné ustanovenia dodatku

V Bratislave, dňa 23.09.2020

PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD.
riaditeľka

