
 

Domáci poriadok  

Humanitné združenie „Ľudské srdce“,  

Lipová 4, 943 01 Štúrovo 

                               /zrozumiteľná forma/            

 
Rozsah a dĺžka pobytu 

 

Uzatvoríme s Vami 
Zmluvu o poskytovaní 
soc. služby, v ktorej 
bude uvedené na akú 
dobu sa služba bude 
poskytovať, koľko 
budete platiť, aké máte 
práva a povinnosti, aké 
sú naše povinnosti, aké 
sú podmienky 
ukončenia zmluvy, aké 
informácie budeme o 
Vás spracovávať. 

     Ubytovanie 

 

Po príchode do 
zariadenia Vás 
ubytujeme na izbu. 
Personál Vám pomôže s 
uložením osobných 
vecí, počet a druh vecí 
bude zapísaný do 
zoznamu. Môžete si 
priniesť veci Vášmu 
srdcu blízke, veci, ktoré 
Vám budú pripomínať 
domov. (knihy, 
dekoračné predmety, 
fotografie,..) 



     Pranie 

 

Ponúkame možnosť 
prania Vášho osobného 
oblečenia. Personál 
minimálne 1x týždenne 
prevezme Vaše 
znečistené oblečenie a 
odovzdá ho do 
práčovne. Nie je 
potrebné, aby ste mali 
oblečenie označené. 
O to sa postaráme my.  

 

Spotrebiče 

 
 
 
 
 
 

Môžete si priniesť rádio, TV, 
mobil, rýchlovarnú kanvicu, 
prípadne iné spotrebiče. Ich 
prinesenie je potrebné 
nahlásiť soc. pracovníčkam. 

Lieky 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lieky, ktoré užívate, môžete 
odovzdať vedúcej 
opatrovateľky, ak chcete, aby 
sme Vám ich dávkovali my. 
Prípadne si môžete lieky 
nechať aj u seba, ak ich 
budete užívať samostatne. 



Lekárska starostlivosť 

 
 
 

Môžete si  ponechať svojho 
doterajšieho lekára. Naša 
všeobecná lekárka prichádza 
do zariadenia 1x týždenne. 
Môžete s ňou uzatvoriť 
zmluvu o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti, 
s uzatvorením ktorej Vám 
pomôže naša vedúca 
opatrovateľka. Doprovod na 
vyšetrenie, donáška liekov 
a všetky náležitosti s tým 
spojené Vám vybavíme my. 

Strava 
 

 
 
Upratovanie        Každý deň Vám budeme 
upratovať a vynášať smeti. Privítame aj vašu 
iniciatívu pri upratovaní osobných priestorov 
alebo areálu zariadenia 

 

Ponúkame celodenné 
stravovanie. Poskytujeme 
racionálnu, diabetickú a 
šetriacu stravu. Strava sa 
podáva 5x denne, u 
diabetikov sa podáva aj II. 
večera. Strava je pestrá, 
ovocie dostanete každý deň. 
 



Návštevy 
 

 
 

 Návštevy môžete prijímať 
počas celého dňa. Je 
pravidlom, aby sa návšteva 
pri príchode a odchode 
zapísala do Knihy návštev 
.Návštevy môžete prijímať na 
izbe / po dohode s vaším 
spolubývajúcim/, jedálni 
zariadenia, v spoločenskej 
miestnosti alebo v parku. 

Cennosti 
 
 
 

 

Ak máte cennosti, hotovosť 
a pod. je možné ich u nás 
uložiť v trezore, o čom 
spíšeme záznam. Za ceniny, 
ktoré si necháte u seba 
nezodpovedáme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odchod zo zariadenia 

 
 
 

Odchod zo zariadenia je 
vhodné hlásiť personálu 



Nočný kľud 

 
 
 

V čase od 22:00 do 6:00 
hod.sa odporúča nerušiť 
ostatných spolubývajúcich 
zvýšeným hlukom, alebo 
iným rušivým konaním 

Pošta 

 
 
 
 

Denne k nám doručuje poštu 
pani poštárka. Dennú tlač si 
hradíte z vlastného vrecka. 
Vašu poštu Vám odovzdáme 
neotvorenú. Sme Vám 
k dispozícii pri riešení každej 
úradnej korešpondencii. 
 
 

Fajčenie a omamné látky 
 

 
 
 
 

V našom zariadení sa 
alkoholické nápoje môžu 
požívať v primeranom 
množstve. Nevhodné 
správanie po požití 
neprimeraného množstva 
alkoholu alebo omamných 
látok sa považuje za 
narušenie dobrých mravov. 
 
 Fajčenie je povolené vonku 
na vyhradenom mieste. 



 
        Mgr. Silvia Bučeková 
    Štatututárna zástupkyňa 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


