
Vážení rodičia, príbuzní prijímateľov a návštevníci. 

 

 

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o podmienkach návštev prijímateľov sociálnych 

služieb a postupoch k opusteniu zariadenia prijímateľom sociálnej služby, platných od 11. 04. 2022. 

 

Pravidlá pre návštevy prijímateľov sociálnych služieb 

 

Domovina, n. o. stanovuje návštevné hodiny od 11. 04. 2022: 

Pondelok od 09.00 hod.  do 11.15 hod.  od 13.30 hod.  do 15.00 hod.  

Utorok  od 09.00 hod.  do 11.15 hod.  od 13.30 hod.  do 15.00 hod.  

Streda  od 09.00 hod.  do 11.15 hod.  od 13.30 hod.  do 15.00 hod.  

Štvrtok od 09.00 hod.  do 11.15 hod.  od 13.30 hod.  do 15.00 hod.  

Piatok  od 09.00 hod.  do 11.15 hod.  od 13.30 hod.  do 15.00 hod.  

Sobota  ......................................................................................................... 

Nedeľa ......................................................................................................... 

 

Návštevy sú povinné termín návštevy dohodnúť telefonicky, minimálne deň vopred, v čase od 

09.00 hod. – 11.00 hod., na tel. č. 0911 469869. 
 

Návštevy sú usmerňované vedúcou sociálneho úseku. 
 

Návštevy sú povinné vyplniť tlačivo „Čestné vyhlásenie pre návštevy v ZSS“. 
 

Návštevy môžu byť realizované len vo vonkajších priestoroch, vyhradených pre návštevy (altánok 

pri Špecializovanom zariadení). 
 

Dĺžka návštevy je maximálne 45 minút, počet návštevníkov u jedného prijímateľa je maximálne 2 

osoby. 
 

Návštevníci musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. 
 

Návštevy nemôžu podávať prijímateľom jedlo a nápoje, z dôvodu odkrytia horných dýchacích ciest 

prijímateľa. 
 

Pokiaľ návšteva prinesie prijímateľovi potraviny a nápoje, je nevyhnutné, aby boli v originálnom 

obale, nakoľko sa následne dezinfikujú. 

 

V prípade nedodržania vyššie uvedených pravidiel, poverení zamestnanci zariadenia neumožnia 

stretnutie návštevy a prijímateľa. 

 

Žehra časť Hodkovce  11. 04. 2022 

 

 

 

 

         Mgr. Daniela Chovancová 

          vedúca sociálneho úseku 



Postupy k opusteniu zariadenia prijímateľom sociálnej služby, platné od 11. 04. 2022 

 

Opustenie zariadenia prijímateľom sociálnej služby je povinné dohodnúť telefonicky, minimálne 

dva dni vopred, v čase od 09.00 hod. – 11.00 hod., na tel. č. 0911 469869. 

 

Prijímateľ sociálnej služby je pred opustením zariadenia povinný vyplniť tlačivo „Čestné 

prehlásenie pri opustení zariadenia“.  

 

Prijímateľ sociálnej služby je pri návrate do zariadenia povinný vyplniť tlačivo „Čestné prehlásenie 

pri návrate do zariadenia“. 
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         Mgr. Daniela Chovancová 

          vedúca sociálneho úseku 

 


