
 

NÁRUČ n.o., Zváračská 19, 945 01 Komárno 
 
 
 

IČO: 36096806 
 

Interný dokument - Smernica Strana 1/2 

 

[IDKP 012 P13.D01  v01.00 // 01. 08. 2017, © Tabita s.r.o.] 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dodatok č. 1  – Domáci poriadok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Verzia 01 Platná od 17.03.2020 
Revízia 01 Platná od 17.03.2020 
Počet výtlačkov 06  rozpis 

 
 Vypracoval Schválil 

Meno  PhDr. Adriana Lengyelová PhDr. Adriana Lengyelová 

Funkcia Riaditeľka Náruč n.o. Riaditeľka Náruč n.o. 
Dátum 17.03.2020 17.03.2020 

Podpis   

*vzor dokumentu Tabita s. r. o., Ing. Ondrej Buzula 



 

NÁRUČ n.o., Zváračská 19, 945 01 Komárno 
 

 
 

IČO: 36096806 
 

Dodatok č. 1 – Domáci poriadok Strana 2/2 

 

 

1. Účel smernice  

1.1. ZpS, DSS a ŠZ NÁRUČ n.o.,  Komárno (ďalej len „ZSS“ alebo „zariadenie“) vydáva        
Dodatok č. 1  -  Domáci poriadok , ktorý upravuje vnútroorganizačné vzťahy a kompetencie pri 
zabezpečovaní a poskytovaní sociálnej starostlivosti a s tým spojené poskytovanie sociálnych 
služieb a upravuje práva a povinnosti klientov ako aj ZSS ako poskytovateľa sociálnej služby 
v súlade s platnou legislatívou a všeobecne záväznými predpismi v súvislosti s aktuálnou 
situáciou ohľadom šírenia nákazy COVID – 19 a s ním súvisiace protipademické opatrenia. 
 

1.2. V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, výnimočného stavu, alebo núdzového stavu, je 
prijímateľ povinný dodržiavať osobitné nariadenia/usmernenia vydané poskytovateľom 
sociálnych služieb a jeho zriaďovateľom, prípadne inými orgánmi verejnej správy. Ak je súčasťou 
takého nariadenia/usmernenia obmedzenie slobody pohybu, prijímateľ je povinný zdržiavať sa v 
tých priestoroch, ktoré boli poskytovateľom sociálnej služby určené, napríklad areál 
poskytovateľa sociálnej služby, konkrétna časť areálu, či budovy, apod. Táto povinnosť sa netýka 
situácie, kedy je nevyhnutné, aby prijímateľ zariadenie opustil(napr. pobyt  v ústavnom    
zdravotníckom    zariadení,    alebo    ak    ide    o      vzájomnú    dohodu s poskytovateľom 
sociálnej služby(napr. návrat prijímateľa do domáceho prostredia) 

 
1.3. Týmto sa obmedzuje pohyb osôb – PSS (prijímateľov sociálnych služieb) počas doby trvania 

pandémie COVID -19.  
 

Pohyb PSS je povolený len v rámci areálu zariadenia , a to :  
 

na pohyb v rámci areálu A  - budovy č. 19, 21 a 23  
 
na pohyb v rámci areálu B - budovy č. 25 a 27 
 
Zakazuje sa pohyb PSS medzi jednotlivými areálmi zariadenia. 

2. Záverečné ustanovenia 

1.1. Vzhľadom na rozsah a obsah tohto Dodatku č. 1 - Domáceho poriadku je dodatok účinný               
od 17.03.2020 do ukončenia vyhlásenia núdzového stavu. 

1.2. Tento domáci poriadok je klientom k dispozícii a sociálny pracovník je povinný oboznámiť ich 
o význame a obsahu tohto dokumentu spôsobom, ktorý je pre nich zrozumiteľný. 

 

Rozdeľovník 
 

VÝTLAČOK MIESTO Dátum prevzatia 

Originál č. 1 Budova 19 (nástenka) 17.03.2020 

Originál č. 2 Budova 21 (nástenka) 17.03.2020 

Originál č. 3 Budova 23 (nástenka) 17.03.2020 

Originál č. 4 Budova 25 (nástenka) 17.03.2020 

Originál č. 5 Budova 27 (nástenka) 17.03.2020 

Originál č. 6  Krízový plán  17.03.2020 
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