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STREDISKO  DSS 

M. R. ŠTEFÁNIKA 3385/51 

960 01 ZVOLEN 

 

 
V súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 

06.03.2020 v zmysle ktorého „podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní 
a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev dňom 
07.03.2020 až do odvolania“  a v súlade s Pokynom predsedu BBSK  č. 001/2020/UKRBBSK 
k prijatým opatreniam v súvislosti so šírením koronavírusu pre organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BBSK:   
 
- zariadenie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen-Záhonok (stredisko 
Domov sociálnych služieb, M.R.Štefánika 3385/51, Zvolen) vydáva tento: 
 
 
Dodatok č. 1 k Domácemu poriadku strediska  DSS M. R. Štefánika Zvolen 
 
Domáci poriadok v súlade so zákonom 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 a Všeobecne záväzným nariadením Banskobystrického 
samosprávneho kraja č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení 
úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK (v platnom 
znení), stanovuje a bližšie špecifikuje základné pravidlá a zásady pre zabezpečenie 
poriadku, pokojného kolektívneho spolunažívania a dôstojného života prijímateľov sociálnych 
služieb. Upravuje práva, nároky a povinnosti prijímateľov sociálnych služieb resp. ich 
zákonných zástupcov, ako aj vzťahy medzi zamestnancami a prijímateľmi pri poskytovaní 
sociálnych služieb. Vychádza z princípov zachovania ľudskej dôstojnosti a autonómie 
prijímateľov sociálnej služby, z rešpektu k ich názorom a rozhodnutiam, pričom kladie dôraz 
na dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd.   
 
 
V Článku IX  Zdravotná starostlivosť sa za odsek 8 dopĺňa odsek 9 s nasledovným znením: 
 
9. V prípade, že dôjde ku situácii, kedy bude vyhlásená mimoriadna situácia, príp. 
výnimočný alebo núdzový stav je prijímateľ v zariadení povinný dodržiavať pokyny 
vydané poskytovateľom sociálnych služieb a jeho zriaďovateľom. Prijímateľ 
sociálnych služieb je tiež povinný dodržiavať nariadenia a usmernenia vydané inými 
orgánmi verejnej správy. Ak je súčasťou takého nariadenia a usmernenia určité 
obmedzenie slobody pohybu, prijímateľ sociálnej služby je povinný zdržiavať sa v 
tých priestoroch, ktoré boli poskytovateľom sociálnej služby určené (napríklad areál 
budovy). Táto povinnosť sa netýka situácie kedy je nevyhnutné, aby prijímateľ 
vzhľadom k zdravotnému stavu  nastúpil na pobyt v ústavnom zdravotníckom 
zariadení. Táto povinnosť sa tiež netýka situácie, kedy sa prijímateľ na základe  
vzájomnej dohody s poskytovateľom sociálnej služby vracia späť do domáceho 
prostredia. 
 

Poznámky 

Tento Dodatok č. 1 k Domácemu poriadku nadobúda účinnosť dňom  09.03.2020. 
  

 

ROZDEĽOVNÍK 

1. Riaditeľka DD a DSS Záhonok Zvolen 
2. Vedúca strediska DSS M. R. Štefánika 
3. Nástenka 3 x 


