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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

DENNÉHO CENTRA PRE SENIOROV V ŠAMUDOVCIACH 

 
I. Identifikačné údaje 

 

Poskytovateľ sociálnej služby 

Obchodné meno:    Obec Šamudovce 

Ulica:     Hlavná 

Číslo popisné:    99 

Právna forma:    samospráva 

IČO:     00 325 864  

Obec:     Šamudovce 

Okres:     Michalovce 

PSČ:     072 01 

 

Poskytovateľ – Obec Šamudovce je právnickou osobou poskytujúcou sociálne služby 

v zmysle zákona 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, účinným od 01.01.2009 (ďalej iba z. č. 448/2008 Z.z.). Na tomto základe 

poskytuje sociálnu službu v dennom centre. 

 

Druh poskytovanej sociálnej služby 

Druh sociálnej služby:   Denné centrum (§ 12 Zákona č. 448/2008 Z.z.) 

Forma:     Ambulantná (§ 13 Zákona č. 448/2008 Z.z.) 

Cieľová skupina:   -fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

      -fyzické osoby s ťažkým zdravotným postih- 

             nutím. 

      -fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným  

                  stavom 

      -starí rodičia s vnukom alebo vnučkou 

Ulica:     Hlavná 

Číslo popisné:    99 

Obec:     Šamudovce 

Okres:     Michalovce 

PSČ:     072 01 

 

II.  Druh zariadenia 

Denné centrum (ďalej DC) je v zmysle §12 z. č. 448/2008 Z.z. podporná služba, ktorá        

podľa § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. sa poskytuje počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 

dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým 
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zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou 

(ďalej cieľová skupina). 

DC je otvorené pre cieľovú skupinu každý deň v čase od 9:00 do 12:00 hod. Počas 

sviatkov a voľných dní je otvorený podľa potreby. 

      Členovia navštevujú DC podľa vopred stanoveného programu. Kapacita DC je 20 miest. 

      V DC sa najmä: 

- poskytuje sociálne poradenstvo 

- zabezpečuje záujmová činnosť. 

Hlavným poslaním DC je podnecovať aktivitu cieľovej skupiny, začleňovať ich do života  

spoločnosti a tak ich zbavovať pocitu osamelosti, uspokojovať ich kultúrne a spoločenské 

potreby a podporovať ich osobné záujmy a záľuby. Celá činnosť v DC má povzbudzovať 

svojich členov k aktivite, sebarealizácii, spájať ich naďalej so životom v obci, prispievať 

k nadväzovaniu kontaktov medzi ľuďmi, vytváraniu pocitu spolupatričnosti, a to najmä: 

- organizovaním podujatí, prednášok, školení a akcií pre členov DC, 

- organizovaním podujatí smerom k verejnosti, 

- spoluprácou členov DC pri dobrovoľných aktivitách v prospech občanov obce 

Šamudovce, osamelých občanov v dôchodkovom veku, 

- poskytovaním špeciálnych poradenstiev (lekár, psychológ, soc. pracovník, kňaz 

a pod.) 

-  

III. Priestorové usporiadanie DC 

- dve miestnosti, ktoré sú vybavené zariadením pre daný druh činnosti ( stoly, 

stoličky) 

- kuchynský kútik s možnosťou prípravy teplých nápojov pomocou rychlovarnej 

konvice, s umývadlom a s prívodom teplej a studenej tečúcej vody, 

- WC s umývadlom a prívodom teplej a studenej tečúcej vody, 

- sklad malej zásoby uterákov a obrusov (uzatvárateľná skrinka), 

- sklad čistiacich a upratovacích potrieb (uzatvárateľná skrinka). 

 

IV. Členská základňa 

Členom DC sa môže stať občan s trvalým pobytom na území obce Šamudovce. 

Členstvo v DC vzniká vyplnením registračného formulára a členstvo je dobrovoľné. 

 

V. Podmienky prevádzky a zásady zdravia 

Vo všetkých priestoroch DC je zakázané fajčiť v zmysle zákona NR SR č. 

377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a doplnení v znení neskorších predpisov. 

 

1) Požiadavky na pitnú vodu, vetranie, osvetlenie, vykurovanie, kanalizáciu 

Priestor je napojený na vodovodnú prípojku na obecný vodovod. V priestoroch 

DC je zabezpečené pravidelné vetranie otvárateľnými oknami. V celom 

zariadení je zabezpečené neónové osvetlenie. 

Vykurovanie v celom DC je zabezpečené lokálnymi plynovými ohrievačmi. 

Tekutý odpad je odvádzaný do žumpy, situovanej za objektom.  
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2) Požiadavky na elektrickú energiu 

Rozvod elektrickej energie v DC je vybudovaný v súlade s projektovou 

dokumentáciou a bol navrhnutý  a inštalovaný tak, aby nebol zdrojom 

nebezpečenstva požiaru alebo výbuchu. Z uvedeného dôvodu sa pravidelne 

uskutočňuje revízia rozvodu elektrickej energie oprávnenou osobou. 

VI. Pokyny pre návštevníkov a zamestnancov 

Všetci členovia a návštevníci DC sú povinný zdržiavať sa len v tých priestoroch, 

ktoré sú určené na trávenie voľného času. Sú povinný riadiť sa pokynmi uvedenými 

v Organizačnom poriadku zo dňa         vyveseného v DC. 

Pokyny pre zamestnancov sú uvedené v pracovnej náplni zamestnancov a členov 

samosprávy. Zamestnanci a oprávnené osoby sú vyškolené k poskytovaniu prvej 

pomoci v súlade so zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia. 

VII. Spôsob upratovania DC 

Upratovanie priestorov zabezpečuje správa DC. Denne sa všetky priestory 

vysávajú a následne navlhko pretrú použitím roztokov syntetických čistiacich 

prostriedkov, v koncentráciách odporúčaných výrobcami, ktoré sa pripravujú v teplej 

vode. Pri upratovaní sa používajú klasické ručné pomôcky, umývacie a čistiace 

nástroje, handry, ktoré sú rozlíšené podľa spôsobu ich použitia. pomôcky na 

upratovanie, čistiace a dezinfekčné prostriedky s uložené v sklade čistiacich potrieb, 

mimo dosahu návštevníkov denného centra. Za ich bezpečné uloženie zodpovedá 

správca budovy. Použité pomôcky sa po použití dezinfikujú a sušia mimo dosahu 

návštevníkov denného centra. 

Raz štvrťročne sa realizuje komplexné upratovanie - umývanie okien, pranie záclon. 

Maľovanie sa vykonáva jeden krát za dva roky. 

VIII. Spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvencia a vyprázdňovanie 

odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcia 

Koše na odpadky sú umiestnené v každej miestnosti DC, obsah koša v igelitovom 

vreci sa denne vynáša do kontajnera, ktorý je umiestnený pred budovou DC. Koše sa 

raz za týždeň oplachujú teplou vodou a saponátom, po ich vysušení sa dezinfikujú. 

Kontajner na tuhý komunálny odpad, ktorý ju umiestnený pred budovou DC je 

vyprázdňovaný 1x za dva týždne VVS, a.s., závod Michalovce. 

IX. Deratizácia DC 

Deratizácia DC sa vykonáva raz ročne spravidla v októbri kalendárneho roka, 

alebo podľa potreby, prostredníctvom výberu subjektov, oprávnených k výkonu 

deratizačnej činnosti, na základe výberového konania. Deratizáciu zabezpečuje správa, 

t.j. Obec Šamudovce. 

 

 

 

V Šamudovciach dňa  10. 2. 2014 

                                                                                                          Vladimír Paulov 

                                                                                           starosta obce      


