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PRVÁ ČASŤ 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
 

Článok 1 
Účel vydania 

 
 
1. Domáci poriadok upravuje vnútorné podmienky v zariadení sociálnych služieb (ďalej 
„ZSS“), konkrétne zariadenia núdzového bývania Azylový dom Emauzy (ďalej „Azylový 
dom“) pre zabezpečenie kvalitného poskytovania sociálnych služieb každej prijímateľke 
sociálnej služby (ďalej „klientka“). Utvára podmienky na vytvorenie a udržiavanie vhodných 
sociálnych vzťahov medzi klientkami (a ich deťmi) navzájom, obsahuje zásady pre zaistenie 
bezpečného útočiska („azylu“), pokojného a spokojného života a poriadku v Azylovom dome.  

2. Domáci poriadok upravuje tiež vzájomné práva a povinnosti zamestnancov poskytovateľa 
sociálnej služby1, ktorým je nezisková organizácia Križovatky, n.o. a klientok, ako aj iné 
záležitosti súvisiace s poskytovaním sociálnej služby.  

3. Domáci poriadok je jedným z kľúčových písomných dokumentov2, v ktorom sa deklarujú 
základné ľudské práva a slobody všetkých klientok ako aj všetkých osôb v Azylovom dome 
v súlade s kritériami č. 1.1 – 1.3 podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby podľa 
prílohy č. 2 zákona 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 
(ďalej „zákon o sociálnych službách“). 

 
DRUHÁ ČASŤ  

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 2 
Poskytovaná sociálna služba 

 
1. V súlade s § 29 zákona o sociálnych službách sa v zariadení núdzového bývania poskytuje 
sociálna služba osobe v nepriaznivej sociálnej situácii pre ohrozenie správaním iných fyzických 
osôb alebo, ak sa osoba stala obeťou správania iných fyzických osôb (podľa § 2 ods. 2 písm. 
g). 

2. V zariadení núdzového bývania sa  
a) poskytuje 

1. ubytovanie na určitý čas, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

 
1 Tieto sú bližšie popísané aj v Etickom kódexe Azylového domu Emauzy (Smernica č. 3/2021).  
2 Popri Etickom kódexe.  
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b) utvárajú podmienky na  
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 
3. upratovanie, 
4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 
5. záujmovú činnosť. 

3. Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, 
zabezpečuje sa v zariadení núdzového bývania utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymita. 
To platí aj vtedy, ak fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii požiada zariadenie 
núdzového bývania o utajenie svojej totožnosti v súvislosti s pobytom v tomto zariadení na 
účely ochrany jej súkromia a rodinného života. 

4. V súlade s § 29 ods. 3 zákona o sociálnych službách sa sociálna služba v Azylovom dome 
poskytuje pre vybranú cieľovú skupinu žien (a ich detí) ohrozených domácim násilím a/alebo 
nebezpečným prenasledovaním ako aj žien (a ich detí), ktoré sa stali obeťami domáceho násilia 
a/alebo nebezpečného prenasledovania dôsledkom ktorého sa ocitli bez bývania alebo 
v ohrození straty bývania a nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 
základných životných potrieb.  

5. V Azylovom dome Emauzy sa poskytuje služba celkom 41 osobám. V ZSS je nepretržitá 
prevádzka.  

 
 

Článok 3 
Podmienky ubytovania 

 
1. Ubytovanie je možné na základe vyplnenej žiadosti3, ktorú schváli riaditeľka Azylového 
domu alebo ňou poverená zástupkyňa riaditeľky.  
 
2. V prípade bezprostredného ohrozenia života alebo vážneho ohrozenia zdravia žiadateľky 
(a/alebo jej detí) môže riaditeľka rozhodnúť o prijatí aj mimo poradovníka čakateľov na 
sociálnu službu, ak to umožňujú voľné kapacity Azylového domu.  
 
3. Pred prijatím sa žiadateľka podrobí lekárskej prehliadke a prinesie potvrdenie o zdravotnom 
stave a bezinfekčnosti.  
 
4. Pred prijatím žiadateľka podpíše Vyhlásenie4, v ktorom svojím podpisom potvrdí, že bola 
oboznámená s domácim poriadkom a bezpečnostnými predpismi. 
 
5. V Azylovom dome sa poskytuje ubytovanie len na určitý čas v súlade so zmluvou 
o poskytovaní sociálnej služby v Azylovom dome Emauzy5, pokiaľ si klientky nevyriešia 
životnú a bytovú situáciu, najdlhšie však rok od začiatku poskytovania sociálnej služby. Vo 

 
3 Por. Príloha č. 1 Domáceho poriadku 
4 Por. Príloha č. 2 Vyhlásenie žiadateľky o sociálnu službu 
5 Por. Smernica č. 5/2021 
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výnimočných prípadoch6 môže riaditeľka ZSS predĺžiť pobyt klientky až na obdobie troch 
rokov. V tomto prípade je potrebné, aby si klientka podala odôvodnenú žiadosť o predĺženie 
zmluvy7, na ďalší rok, a to dva mesiace pred uplynutím roku.  
 
6. Ďalšie podmienky ubytovania sú uvedené v osobitom predpise – Ubytovacom poriadku.8 

 
Článok 4 

Bezpečné útočisko („Azylový dom“) 
 
Azylový dom Emauzy je pre klientky dočasné BEZPEČNÉ ÚTOČISKO, čo znamená, že sa 
v ňom: 

1. buduje úcta a rešpekt ku každému človeku, jeho základným ľudským právam a slobodám; 
2. nepoužívajú žiadne formy násilia, najmä fyzické tresty voči deťom, ani žiadne iné formy 

týrania, zneužívania alebo zanedbávania dieťaťa, ani žiadne formy násilia a hrubé slová 
voči všetkým plnoletým osobám (klientkam ako aj zamestnancom). 

3. nenarúša osobný priestor a anonymita, preto je zakázané  
- svojvoľne vstupovanie do izieb klientok; 
- prijímanie návštev v izbách klientok a v spoločných priestoroch Azylového domu; 
- aby sa synovia klientok vo veku adolescencie (obvykle od 12. rokov života) zdržiavali na 

izbách iných klientok; 
4. nenachádzajú zbrane, drogy, alkohol ani iné omamné látky; 
5. nevstupuje do zariadenia pod vplyvom nadmerného užitia alkoholu alebo drog; 
6. rešpektujú hygienické a epidemiologické opatrenia; 
7. rešpektujú bezpečnostné a protipožiarne opatrenia, čo znamená aj skutočnosť, že fajčenie 

je možné iba vo vyhradených priestoroch zariadenia, na izbách je zakázané. 
 
 

Článok 5 
Práva klientok  

 
Klientky (a ich maloleté deti) majú právo na: 

1. BEZPEČNÉ ÚTOČISKO, čo znamená najmä: 
- žiť v prostredí bez prejavov akejkoľvek formy násilia (fyzického, psychického, 
sociálneho, ekonomického sexuálneho); 
- žiť na mieste, kde sa nenachádzajú zbrane, drogy, alkohol ani iné omamné látky; 
- možnosť požiadať o anonymitu, o utajenie svojej totožnosti v súvislosti s pobytom v ZSS 
na účely ochrany súkromia a rodinného života; 
- eticky citlivé správanie pracovníčok Azylového domu; 

 
6 Výnimočnými prípadmi sú životné situácie, ak sa klientka stará o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do 
šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo je klienta v poradovníku 
čakateľov na inú sociálnu službu, napr. v zariadení pres seniorov, špecializovanom zariadení alebo v domove 
sociálnych služieb a o tejto skutočností má písomné potvrdenie.  
7 Por. Príloha č. 3 Žiadosť o predĺženie zmluvy  
8 V súčasnosti Ubytovací poriadok Azylového domu Emauzy z 3. marca 2021.  
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2. ubytovanie na určitý čas v ZSS, poskytovanie odbornej pomoci a vytváranie podmienok 
na záujmovú činnosť a obslužné činnosti v rámci poskytovanej sociálnej služby v súlade 
so zákonom o sociálnych službách a uvedených v článku 2 domáceho poriadku;  

3. poskytovanie sociálnej služby, ktorá umožňuje realizovať základné ľudské práva a slobody 
klientkam, zachováva ich ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ich k posilneniu sebestačnosti, 
zabraňuje sociálnemu vylúčeniu a podporuje ich začlenenie do spoločnosti;  

4. utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu, telefonického kontaktu, 
písomného kontaktu alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si sama určí, najmä na 
účel ochrany jej práv a právom chránených záujmov, nadväzovania a udržiavania 
sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov;  

5. nenarušovanie svojho osobného priestoru okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je 
nevyhnutný na ochranu jeho života, zdravia alebo majetku, na ochranu práv a slobôd iných 
fyzických osôb alebo ochranu majetku a hygieny zariadenia; 

6. určenie dôverníka, pričom dôverníkom sa môže stať fyzická osoba, ktorá s určením za 
dôverníka písomne súhlasí9 a je spôsobilá na právne úkony; 

7. náhradu škody spôsobenej poskytovateľom sociálnej služby pri poskytovaní sociálnej 
služby alebo v priamej súvislosti s ňou; 

8. nočný pokoj od 22.00 hod. do 6.00 hod.; 
9. nahliadnuť do dokumentácie týkajúcej sa svojej osoby; 
10. vrátiť sa do svojho predošlého vzťahu napriek rizikám spojeným s potenciálne násilným 

správaním; 
11. slobodne ukončiť pobyt v Azylovom dome bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota 

nesmie byť dlhšia ako 30 dní. 
 

Článok 6 
Povinnosti klientok  

 
Aby boli naplnené ľudské práva a slobody všetkých osôb v Azylovom dome a aby sa naplnili 
ciele dočasného bývania osôb v ZSS, sú klientky povinné: 

1. poskytovať riadnu a úplnú starostlivosť a opateru svojim maloletým deťom, bez používania 
fyzických trestov a iných foriem násilia. Matka je zodpovedná za svoje deti v Azylovom 
dome; 

2. správať sa slušne k personálu a ohľaduplne k spolubývajúcim, dodržiavať predpisy 
bezpečnosti, ochrany zdravia a požiarnej ochrany; 

3. rešpektovať a zachovávať anonymitu a utajenie pobytu ostatných klientok zariadenia pred 
cudzími osobami, čo potvrdí aj písomne10; 

4. rešpektovať bezpečné útočisko pre všetky osoby v Azylovom dome, čo znamená najmä 
- neprinášať ani neuchovávať v zariadení zbrane,  
- neprinášať, neuchovávať ani neužívať drogy, alkohol ani iné omamné látky,  
- nepoužívať žiadne formy násilia k iným osobám v ZSS; 
- svojvoľne nenarúšať osobný priestor (izby) iných klientok; 

 
9 Por. Prílohu č. 4 Súhlas s určením za dôverníka 
10 Por. Prílohu č. 5 Anonymita a dôvernosť informácií v Azylovom dome Emauzy 
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V prípade, ak jestvuje dôvodné podozrenie, že klienta prináša, uchováva zbrane, drogy, 
alkohol alebo iné omamné lázky, táto je povinná podrobiť sa dychovej skúške, testu na 
drogy alebo osobnej prehliadke, so zachovaním rešpektu a jej dôstojnosti; 

5. podľa svojich možností a schopností sa spolupodielať pri upratovaní spoločných priestorov 
zariadenia11 a úprave areálu ZSS; 

6. spolupracovať s riaditeľkou zariadenia a ostatnými pracovníkmi pri riešení svojej životnej 
situácie, najmä pri hľadaní zamestnania a bývania; 

7. starať sa o pridelené veci a uhradiť v plnej výške škodu pri poškodení, strate alebo zničení 
pridelených vecí alebo škôd pri úmyselnom poškodení zariadenia ňou alebo jej deťmi. Pri 
podozrení, že klientka odnáša inventár zariadenia, je povinná podrobiť sa osobnej 
prehliadke so zachovaním rešpektu a jej dôstojnosti; 

8. informovať personál o svojej neprítomnosti v ZSS; 
9. neopúšťať zariadenie bez maloletých detí resp. zabezpečiť zodpovednosť inej osoby za 

maloleté deti a informovať o tom personál; 
10. vrátiť so do ZSS do 22.00 hod, resp. vopred nahlásiť odôvodnený neskorší príchod do 

Azylového domu; 
11. dbať o svoj zovňajšok, dodržiavať pravidlá hygieny a zachovávať nutné hygienické a 

kompetentnou autoritou nariadené epidemiologické opatrenia; 
12. pri určení dôverníka bezodkladne oznámiť poskytovateľovi sociálnej služby osobné údaje 

dôverníka.12 Po určení dôverníka doručiť kópiu písomného súhlasu fyzickej osoby s 
určením za dôverníka a oznámiť zmeny vyššie uvedených údajov a skutočností; 

13. zaplatiť dohodnutú úhradu za sociálnu službu.  
 
 

Článok 7 
Opatrenia pri porušení domáceho poriadku 

 
1. Klienta pod nadmerným vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok nebude 

vpustené do priestorov zariadenia, aby bol zachovaný bezpečný priestor pre ostatné 
klientky, maloleté osoby a zamestnancov Azylového domu. O danej skutočnosti je službu 
konajúcou pracovníčkou vyhotovený písomný zápis.  

2. V prípade odmietnutia podrobeniu sa dychovej skúške na alkohol alebo drogy, je toto 
odmietnutie chápané ako potvrdenie nadmerného užívania alkoholu, drog alebo omamných 
látok, klientka nebude vpustené do priestorov zariadenia, aby bol zachovaný bezpečný 
priestor pre ostatné klientky, maloleté deti a zamestnancov Azylového domu. O danej 
skutočnosti je službu konajúcou pracovníčkou vyhotovený písomný zápis.  

3. V prípade odmietnutia podrobiť sa osobnej prehliadky vzhľadom na ďalšie skutočnosti 
uvedené v článku 6, bodoch 4 a 7 domáceho poriadku, je službu konajúcou pracovníčkou 
vyhotovený písomný zápis a daná skutočnosť je overená za prítomnosti zástupkyne 
riaditeľky alebo ňou poverenej osoby. 

4. Pri konaní, ktoré by svojou povahou vykazovalo znaky násilia, najmä týrania blízkej 
a zverenej osoby, nebezpečného prenasledovania, je pracovníčkou zariadenia bezodkladne 

 
11 Por. Príloha č. 6 Hygiena spoločných priestorov zariadenia a odporúčaná hygiena izieb klientok 
12 Prílohu č. 4 Súhlas s určením za dôverníka 
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privolaná Polícia. V prípade podozrenia z týrania, zneužívania a zanedbávania maloletej 
osoby je pracovníkmi zariadenia privolaná Polícia a je bezodkladne kontaktované 
Oddelenie SPODaSK príslušného ÚPSVaR SR.  

5. Klientka v čase nočného pokoja medzi 22.00 hod. – 6.00 hod. nebude vpustená do 
Azylového domu, okrem prípadov, kedy na túto skutočnosť vopred odôvodnene upozornila.  

6. Ak klientka poruší alebo opakovane porušuje domáci poriadok, a zodpovedným 
pracovníkom sa nepodarilo zjednať nápravu, vysvetlí jej riaditeľka alebo ňou poverený 
pracovník, aké správanie a jednanie sa od nej očakáva vzhľadom na spoločné 
spolunažívanie viacerých osôb v zariadení. Poučí ju o následkoch, ktoré by pre ňu mohli 
mať ďalšie porušovanie domáceho poriadku a dohovorí jej, aby svoje správanie a jednanie 
zmenila.  

7. V prípade trojnásobného porušenia domáceho poriadku, ak ani po dohovoroch nedôjde 
k náprave a klientka opakovane porušuje predpisy a poriadok, alebo ide o porušenie 
predpisov a poriadku, ktoré sú závažné (najmä porušenie anonymity a dôvernosti 
informácií o iných klientkach), takéto správanie sa bude považovať za hrubé porušenie 
dobrých mravov, ktoré narúša občianske spolunažívanie. V zmysle § 74 ods.14 písm. a) 
zákona čo sociálnych službách klientovi, ktorý hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú 
občianske spolužitie v ZSS, môže poskytovateľ sociálnej služby jednostranne vypovedať 
zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.13 

8. V prípade ukončenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zabezpečí Azylový dom 
uskladnenie osobných vecí klientky po dobu 30 dní. Následne budú tieto veci zlikvidované. 

 
 

TRETIA ČASŤ  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Domáci poriadok je záväzný pre všetkých pracovníkov a prijímateľov sociálnej služby 
v Azylovom dome Emauzy.  
 
2. Nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto domáceho poriadku stráca platnosť a účinnosť 
Domáci poriadok schválený riaditeľkou dňa 20.12. 2019.  

3. Riaditeľka alebo ňou poverený pracovník zoznámi s týmto domácim poriadkom všetky 
klientky a zamestnankyne v čo najkratšom čase po nadobudnutí účinnosti.  

4. Riaditeľkou poverený zamestnanec zoznámi s týmto poriadkom každú novú klientku pred 
spísaním zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb v Azylovom dome Emauzy.  

 
ZOZNAM PRÍLOH:  
Príloha č. 1 – Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby (vzor) 
Príloha č. 2 – Vyhlásenie žiadateľky o sociálnu službu (vzor) 
Príloha č. 3 – Žiadosť o predĺženie zmluvy 
Príloha č. 4 – Súhlas s určením za dôverníka (vzor) 
Príloha č. 5 – Anonymita a dôvernosť informácií (vzor) 
Príloha č. 6 – Hygiena spoločných priestorov zariadenia a odporúčaná hygiena izieb klientok 

 
13 Postupuje sa podľa § 74 ods. 16 a následne sa podľa § 74 ods. 15 zákona o sociálnych službách.  



8 

 

Príloha č. 1 Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby 
 

KRIŽOVATKY, n. o. – ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY 
 

ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI/ŽIADATEĽKE 

Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia:  

Trvalý pobyt:  

(ulica, číslo popisné, obec, PSČ) 
 

Číslo občianskeho preukazu:  

Rodinný stav:  

Zamestnanie:  

Kontakt (mobil a email):  

ÚDAJE O DEŤOCH 

(ak sa žiadosť o poskytnutie sociálnej služby vzťahuje aj na ne) 

Meno Dátum narodenia 

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  
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ODÔVODNENIE ŽIADOSTI 

(opis situácie, v ktorej sa nachádzate – opíšte ju primerane stručne a zrozumiteľne) 

 

Žiadate o ubytovanie v: 

(zaškrtnite, príp. kliknite) 

☐ Azylovom dome EMAUZY v Holíči 

☐ Azylovom centre BETÁNIA v 

Malackách 

Žiadosť podávate: 

(zaškrtnite, príp. kliknite) 
☐ osobne ☐ elektronicky ☐ poštou 

Dátum:   Podpis: 

  

SPRACOVANIE ŽIADOSTI 

(vypĺňa zamestnanec zariadenia) 

Dátum prijatia žiadosti:  

Evidenčné číslo žiadosti:  

Žiadosť prijal/a:  

Poznámka:  

Podpis zamestnanca:  
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Príloha č. 2 Vyhlásenie žiadateľky o sociálnu službu  
 
 

Vyhlásenie žiadateľky 
 

pred začiatkom ubytovania a poskytovania sociálnych služieb v Azylovom dome Emauzy 

 

Dolu podpísaná …………………………....………………………………….. 

 

Narodená …………….......... , číslo OP …………………………..……… 

 

 

prehlasujem, že som bola oboznámená s domácim poriadkom Azylového domu Emauzy 
a bezpečnostnými predpismi a súhlasím s jeho dodržiavaním a so sankciami pri jeho 
nedodržaní. 

 

 

 

V Holíči dňa ………………………..   .....................……… 

       Podpis klientky 
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Príloha č. 3 
 

AZYLOVÝ DOM EMAUZY 
ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

 

ÚDAJE O ŽIADATEĽKE 

Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia:  

Trvalý pobyt:  
(ulica, číslo popisné, obec, PSČ) 

 

Číslo občianskeho preukazu:  

ÚDAJE O DEŤOCH 
(ak sa žiadosť o predĺženie  sociálnej služby vzťahuje aj na ne) 

Meno Dátum narodenia 

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

Odôvodnenie žiadosti 
(opis situácie, v ktorej sa nachádzate – dôvod žiadosti o predĺženie zmluvy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiadosť podávate: 
(zaškrtnite, príp. 
kliknite) 

☐ po 1 roku  
☐ po 2 rokoch  
☐ po 3 rokoch  

Podpis: 
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SPRACOVANIE ŽIADOSTI 
(vypĺňa zamestnanec zariadenia) 

Dátum prijatia žiadosti:  

Žiadosť prijal/a:  

Žiadosť schválená:  ☐ áno  ☐ nie 

Podpis riaditeľky:   
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Príloha č. 4 Súhlas s určením za dôverníka 
 

 
Súhlas fyzickej osoby s určením za dôverníka 

 
 

Meno, priezvisko, tituly ..................................................................................... 
 
Adresa trvalého pobytu ..................................................................................... 
 
Adresa prechodného pobytu ............................................................................. 
 
Dátum narodenie ..................................................................................... 
 
Rodné číslo   ..................................................................................... 
 
Telefónne číslo   ..................................................................................... 
 
E-mailová adresa ..................................................................................... 
 
 
 
Dolu podpísaný ....................................... vyjadrujem súhlas s určením za dôverníka 

prijímateľovi sociálnej služby v Azylovom dome Emauzy 

meno, priezvisko  ......................................................................................... 

dátum narodenia  ....................................................................................... 

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 

(ďalej „zákon o sociálnych službách“). Zároveň vyhlasujem, že som spôsobilý na právne 

úkony.  

 

 

 

 

...............................       ............................... 

 Dátum         Podpis 
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Príloha č. 5 Anonymita a dôvernosť informácií v Azylovom dome Emauzy 

 
Anonymita a dôvernosť informácií v Azylovom dome Emauzy 

 

Som si vedomá, že pracovníčky Azylového domu Emauzy v Holíči (ďalej „Azylový dom“) 
zabezpečujú pre každú klientku, ktorá o to požiada, anonymitu v súvislosti s pobytom v tomto 
zariadení na účely ochrany jej súkromia a rodinného života, ako aj dôvernosť údajov 
o klientkach a ich deťoch nachádzajúcich sa v Azylovom dome Emauzy. Zamestnanci 
a dobrovoľníci Azylového domu neprezradia osobe, ktorá do Azylového domu nepatrí, že sa 
klientka v ňom nachádza ani žiadne iné informácie a údaje o klientkach a ich deťoch žijúcich 
v Azylovom dome. 

Klientka sa týmto zaväzuje, že neposkytne počas pobytu v Azylovom dome žiadne informácie 
a údaje o iných klientkach a ich deťoch žijúcich v Azylovom dome, ani ústne, písomne, či 
telefonicky nikomu a za žiadnym účelom.  

Toto pravidlo je dôležité pre bezpečnosť klientok a ich detí. Klientka, ktorá nedodrží pravidlo 
utajenia informácií, ohrozí týmto bezpečnosť ostatných klientok a ich detí, ako aj svoju 
bezpečnosť. Jeho porušenie sa chápe ako závažné porušenie domáceho poriadku a je dôvodom 
na ukončenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.  

Dátum: 

Podpis klientky: 
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Príloha č. 6 Hygiena spoločných priestorov zariadenia a odporúčaná hygiena izieb klientok 

SPOLOČNÉ PRIESTORY ZARIADENIA:  

Klientky zariadenia sú povinné raz denne podľa rozpisu služieb upratať pavilóny zariadenia 
a spoločnú chodbu 

Pavilón – 1x denne 

obývačka – povysávať, poumývať zem, utrieť prach, poliať kvety 
kuchyňa – pretrieť kuchynskú linku, utrieť prach, povysávať zem, poumývať zem, vyčistiť 

šporák, vyniesť odpadky 
kúpeľňa, wc, sprchový kút – pozametať, poumývať zem, poumývať sanitárne zaradenia – WC, 

umývadlá, vane, pretrieť kachličky 
chodbičky – pozametať, poumývať 
spoločná chodba – pozametať, poumývať, poutierať prach, utrieť obloženie, poliať kvety, 

vyleštiť zrkadlo 
Klientky zariadenia sú povinné raz mesačne zúčastniť sa sanitačného dňa v zariadení  
 

Sanitačný deň – 1x mesačne 

spoločné priestory – umyť dvere, kľučky, umyť kuchynské linky – zvonku i zvnútra, umyť 
šporák, kachličky, obloženia, okná, vyprať záclony, vytepovať koberce (podľa potreby), umyť 
nábytky, umyť sanitárne zariadenia (WC, umývadlá, sprchové kúty, vane), vymiesť pavučiny, 
umyť lustre, umyť podlahy  

Čistiace a dezinfekčné prostriedky sa každé 3 mesiace obmieňajú.14 

ODPORÚČANÁ HYGIENA IZIEB KLIENTOK 

Klientky zariadenia sú povinné udržiavať pridelenú izbu upratanú a v čistom stave, Odporúčaná 
hygiena je nasledovná: 

Izby – 1x denne  

zastlať postele, povysávať, poumývať zem, poutierať prach, vyniesť odpadky  

Izby – 1 x mesačne  

vymiesť pavučiny, umyť luster, umyť nábytky - zvonku i zvnútra, umyť okná, oprať záclony 
(podľa potreby), umyť zem, vyprášiť a vytepovať koberec (podľa potreby), prezliecť posteľnú 
bielizeň, umyť dvere a kľučky. 

 
14 Dezinfekčné prostriedky - Savo, Dettol, Sanytol  
Čistiace prostriedky – Jar, Pur, kobex, fixinela, Citra, výrobky značky DM markt a iné 


