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I.   V Š E O B E C N Á     Č A S Ť 
 

Článok I. 
Základné ustanovenia 

 
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 21 a násl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  § 4 ods. 3 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 80 písm. i) 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o sociálnych službách“) zriadilo  zariadenie sociálnych služieb - Petržalský domov seniorov, 
Vilová 19/A, 851 01 Bratislava (ďalej len „PDS“) ako samostatnú  rozpočtovú  organizáciu. Pôvodný 
rok zriadenia je 01. 05. 1960. 
 
Podľa Zriaďovacej listiny č. 688/2009 zo dňa 30.04.2009, vydanej  Hlavným mestom SR Bratislavy, 
sa s účinnosťou od 01.05.2009 zmenil názov zariadenia sociálnych služieb       z pôvodného názvu 
„ Domov dôchodcov“  na nový názov „Petržalský domov seniorov“. Ostatné identifikačné údaje 
zostali nezmenené.  
 
Dňa 01.10.2012 bola skolaudovaná prístavba PDS a  kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 
dňa 25.10.2012. Touto prístavbou sa zvýšila kapacita PDS z pôvodných 34 miest na 60 miest v 18 
jednoposteľových, 15 dvojposteľových a 4 trojposteľových izbách.         
   
Na zabezpečenie a úpravu prevádzky a prevádzkových podmienok PDS riaditeľka PDS  
 

v y d á v a 
 

tento Prevádzkový poriadok. 
 

 
Článok II. 

Poslanie PDS 
 

1.  PDS je zariadením sociálnych služieb, ktoré poskytuje pobytovú sociálnu službu v zariadení 
pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, formou 
celoročného pobytu podľa § 35 zákona o sociálnych službách – zariadenie pre seniorov. 
2.  Poskytuje sociálnu službu 
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby  alebo 
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení 
potrebuje z iných vážnych dôvodov. 
3.  PDS poskytuje: 
      a)  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
     b)  sociálne poradenstvo, 
     c)  sociálnu rehabilitáciu, 
     d)  ošetrovateľskú starostlivosť, 
     e)  ubytovanie, 
     f)  stravovanie, 
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     g)  upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,  
     h)  osobné vybavenie. 
4.  PDS utvára podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje záujmovú činnosť. 
5.  PDS môže okrem poskytovania sociálnych služieb poskytovať zdravotnú starostlivosť 
     v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti, a to v súlade s § 22 zákona o sociálnych službách. 
6.  V súlade s § 61 ods. 3 zákona o sociálnych službách PDS neposkytuje sociálnu  službu  
fyzickej  osobe, ktorej: 
      a) zdravotný stav si vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení,  
      b) súd uložil ochranné liečenie, ochrannú výchovu alebo umiestnenie v detenčnom ústave, a to až 
do skončenia vykonávania týchto opatrení.   
7.  Sociálnu  službu  podľa  tohto  článku  poskytuje  PDS  fyzickým osobám – prijímateľom 
sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“) na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej  služby. 
O uzatvorenie zmluvy  o  poskytovaní sociálnej služby požiada fyzická osoba na  základe 
právoplatného  rozhodnutia  o stupni odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, vydaným príslušným 
úradom podľa miesta jeho trvalého bydliska.             
8.  Podmienky poskytovania sociálnej služby a výšku úhrady za poskytovanú sociálnu službu v 
PDS určuje Všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 5/2019 
o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb (ďalej len „VZN - BA“). 
9. POSLANIE PDS 
Hlavným poslaním nášho zariadenia je snaha umožniť seniorom (prijímateľom), ktorí sú v 
nepriaznivých sociálnych situáciách zostať rovnocennými členmi spoločnosti a umožniť im, aby 
prežili svoj život v kvalitnom sociálnom prostredí dostupnom aj pre ich rodiny. 
 
 
Strategický (hlavný cieľ) zariadenia:  
„Humanizácia prostredia zariadenia a zvýšenie pripravenosti zariadenia a zamestnancov pre kvalitný 
výkon náročných odborných a obslužných činností a poskytovanie kvalitnejších existujúcich a ďalších 
služieb, v súlade s trendmi deinštitucionalizácie pri zvyšujúcom sa počte osôb so širokým spektrom 
diagnóz, najmä s psychiatrickými diagnózami a rôznymi druhmi závislostí“. 
 
Dlhodobým rozvojovým cieľom nášho zariadenia je udržiavať a zlepšovať kvalitu života 
prijímateľov a neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zariadení, podľa 
hesla: Nie roky do života, ale život do rokov. 
Odôvodnenie cieľa: 
Sociálne služby projektujeme na základe potrieb občana, vrátane jeho požiadaviek na kvalitné 
prostredie pre poskytovanie sociálnych služieb. Pritom je potrebné rešpektovať kultúru života vo 
vzťahoch občana (jednotlivec, spoločnosť a prostredie). Musí existovať medzi nimi vzájomná 
rovnováha. Pre nás je najdôležitejšia osobná spokojnosť našich prijímateľov a ich rodinných 
príslušníkov. Na to však potrebujú dostatočné životné podmienky a kvalitné prostredie pre 
poskytovanie sociálnych služieb. 
 
Hlavným cieľom je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb prijímateľom, so zameraním na 
uspokojovanie ich požiadaviek a potrieb, prostredníctvom jasne definovaných procesov a postupov so 
zameraním na spokojnosť prijímateľov, neustále zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov 
a modernizáciu nášho zariadenia v snahe čo najviac sa priblížiť európskym štandardom. 
Vedenie PDS si pravidelne stanovuje merateľné a termínované ciele kvality a priebežne hodnotí ich 
plnenie. 
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Článok III. 

Organizačné členenie PDS  
 
PDS sa organizačne člení na dva úseky : 
ekonomicko - prevádzkový 
sociálno - ošetrovateľský 
  
Obidva úseky sú riadené vedúcimi úsekov. 
Vedúci jednotlivých úsekov sú priamo podriadení riaditeľke PDS.  
 

 
Článok IV. 

Riadenie a organizácia 
 

Štatutárnym orgánom PDS je riaditeľka, ktorá je oprávnená konať v mene PDS ako právnickej osoby 
vo všetkých veciach a v plnom rozsahu. Jej postavenie, práva a povinnosti podrobnejšie upravuje 
Smernica - Organizačný poriadok. 
Organizačnú štruktúru PDS upravuje Smernica - Organizačný poriadok vo svojej prílohe.  
PDS  
je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, napojenou svojimi príjmami a výdavkami na 
rozpočet zriaďovateľa - hlavné mesto SR Bratislavy; 
pri plnení svojich úloh sa riadi platnými právnymi predpismi, VZN BA a vnútornými aktmi riadenia; 
je kontrolovaný a metodicky usmerňovaný zriaďovateľom - hlavné mesto SR Bratislavy;  
 

 
 
 

Článok V. 
Poradné orgány riaditeľky  

 
Pre oblasť riadiacej činnosti zriaďuje riaditeľka PDS poradné orgány : 
gremiálnu poradu  
operatívnu poradu 
komisie, vrátane Základnej organizácie odborového zväzu PDS (ďalej len „ZO OZ PDS“). 
Gremiálna porada sa schádza spravidla jedenkrát mesačne, jej členmi sú vedúci      úsekov. 
Prerokováva a posudzuje materiály zásadného charakteru. 
Operatívna porada prerokováva aktuálne úlohy a problémy vyplývajúce z aktuálnej situácie v PDS, jej 
členmi sú vedúci úsekov. 
S predsedníčkou ZO OZ PDS rieši riaditeľka PDS predovšetkým záležitosti týkajúce sa zamestnancov.  
Ďalšími poradnými orgánmi riaditeľky sú najmä : 
výbor prijímateľov, 
škodová komisia, 
vyraďovacia komisia, 
likvidačná komisia, 
inventarizačná komisia. 
Podľa potrieb zriaďuje riaditeľka PDS ďalšie poradné orgány, ktorých úlohou je pripravovať 
a predkladať riaditeľke kvalifikované návrhy a stanoviská v oblasti svojej pôsobnosti na riešenie 
jednotlivých problémov. Do prípravy smerníc a vnútorných postupov a pravidiel sú zainteresovaní 
všetci zamestnanci. 
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Článok VI. 
Vedúci zamestnanci 

 
1.  Do vedenia PDS patria vedúci zamestnanci nasledovne: 

a) Vedúca/i ekonomicko - prevádzkového úseku,   
b) Vedúca/i sociálno - ošetrovateľského úseku. 

2. Vedúci úsekov zodpovedajú riaditeľke za plynulú prevádzku a kvalitu poskytovaných činností 
na zverených úsekoch.  

3. Vedúca/i sociálno - ošetrovateľského úseku je poverená aj zastupovaním riaditeľky v čase jej 
neprítomnosti. 

 
 

Článok VII. 
Činnosť PDS 

 
PDS v súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečuje najmä : 
1. plánovaciu, rozpočtovú, finančnú a štatistickú agendu, rozborovú činnosť a agendu práce 

a platov zamestnancov, vrátane spracovania; 
2. vykonávanie rozpisu plánu a rozpočtu, kontrolu a hodnotenie jeho plnenia; 

spracovanie komplexných rozborov hospodárenia, vykonávanie kontroly hospodárenia a ich 
vyhodnocovanie; 

3. starostlivosť o základné prostriedky, ich údržbu, opravu alebo modernizáciu; 
4. realizovanie práva hospodárenia so zvereným majetkom, vrátane jeho ochrany a jeho pravidelnej 

inventarizácie; 
5. personálnu prácu vrátane vedenia príslušnej agendy, rieši pracovno-právne vzťahy a zabezpečuje 

zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov; 
6. poskytovanie príslušných mzdových náležitostí zamestnancom PDS; 
7. vybavenie zamestnancov pracovnými odevmi, osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami 

a pomôckami, hygienickými potrebami; 
8. poskytovanie sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby v PDS v rozsahu podľa § 35 zákona 

o sociálnych službách; 
9. poskytovanie stravy zamestnancom PDS v súlade s platnými právnymi predpismi, výškou 

stravnej jednotky a vedenie súvisiacej  agendy; 
10. zostavovanie jedálnych lístkov podľa zásad správnej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný 

stav prijímateľov sociálnej služby; 
11. vedenie evidencie prijímateľov sociálnej služby podľa § 95 ods. 1 zákona o sociálnych službách; 
12. vedenie osobnej – sociálnej a ošetrovateľskej dokumentácie prijímateľov sociálnej služby; 
13. vedenie agendy súvisiacej s úschovou cenných vecí prijímateľov sociálnej služby; 
14. plnenie povinností poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti 

prijímateľa sociálnej služby; 
15. hospodársko-technickú prevádzku a údržbu PDS; 
16. zúčtovanie úhrad za poskytovanú celoročnú pobytovú sociálnu službu prijímateľom sociálnej 

služby a vymáhanie pohľadávok; 
17. garantovanie práv prijímateľa sociálnej služby vymedzených medzinárodnými dokumentmi, 

Ústavou Slovenskej republiky a zákonom o sociálnych službách; 
18. plnenie povinností poskytovateľa sociálnej služby vymedzené zákonom o sociálnych službách; 
19. vybavovanie a zabezpečovanie osobných potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnej služby; 
20. vedenie agendy sťažností, ich prešetrovanie, analyzovanie a prijímanie opatrení v prípade 

opodstatnenosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z.; 
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21. podieľa sa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej 
starostlivosti prijímateľom sociálnej služby;  

22. plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, civilnej obrany 
a ochrany utajovaných skutočností. 

 
 

Článok VIII. 
Činnosť jednotlivých úsekov  

 
1.  Ekonomicko-prevádzkový úsek v plnom rozsahu riadi, organizuje, koordinuje a zabezpečuje 

ekonomickú a prevádzkovú činnosť PDS : 
• vypracovanie a prerokovanie návrhu plánu a rozpočtu, spracúva podkladové materiály pre 

návrh plánu a rozpočtu na príslušné ročné obdobie, mesačne sleduje a kontroluje plnenie úloh 
plánu a rozpočtu podľa jednotlivých zoskupení položiek a položiek rozpočtu tak, aby bolo 
zabezpečené optimálne plnenie úloh plánu a rozpočtu a spracúva štvrťročné, polročné a ročné 
komplexné rozbory činnosti a hospodárenia pre nadriadené orgány v lehotách nimi určenými;  

• sa zaoberá plánovaním mzdových prostriedkov, investičných a neinvestičných výdavkov, 
vykonáva rozpis rozpočtu do jednotlivých položiek a časových období; 

• plynulé financovanie a plnenie úloh v oblasti sociálno-ekonomických informácií, kontrolu 
plnenia plánu rozpočtu, dodržiavanie plánovacej a rozpočtovej disciplíny, účelové využívanie 
finančných prostriedkov, dodržiavanie záväzných limitov, mzdových prostriedkov, 
investičných a neinvestičných výdavkov a odmeňovanie pracovníkov, styk s bankou, úhrady 
faktúr podľa platných predpisov; 

• vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti vynakladaných finančných operácií tak, aby 
rozpočtové prostriedky boli účelne a hospodárne vynakladané pri dôslednom dodržiavaní 
platných právnych predpisov. 

• podmienky pre bezpečnú prevádzku; 
• realizáciu investičnej výstavby; 
• vykonávanie správy a ochrany majetku; 
• údržbu a drobné opravy budovy, strojov, zariadení a drobného hmotného majetku, údržbu a 

úpravu okolia a zelene; 
• stravovaciu prevádzku, vrátane zostavovania jedálneho lístka pre prijímateľov soc. služby 

v súlade so zásadami racionálnej výživy a v spolupráci so sociálno - ošetrovateľským úsekom; 
• autodopravu a autoprevádzku, vrátane opráv služobného motorového vozidla; 
• zásobovanie, riadenie energetického a vodného hospodárstva; 
• nákup drobného hmotného investičného majetku a hmotného investičného majetku podľa 

platných predpisov; 
• upratovanie a čistenie objektu PDS, služby prania, opravy a údržby bielizne, šatstva a lôžkovín; 
• plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej 

obrany. 
 
3. Sociálno - ošetrovateľský úsek poskytuje prijímateľom sociálnej služby zdravotnú starostlivosť 

v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti, zabezpečuje poskytovanie lekárskej zdravotnej 
starostlivosti, poskytovanie sociálneho poradenstva, kultúrno-záujmovej činnosti prijímateľom, 
riadi, koordinuje a zabezpečuje : 
• ošetrovateľskú starostlivosť prijímateľom sociálnej služby metódou ošetrovateľského procesu; 
• kontakt ordinácie zmluvného lekára s prijímateľmi sociálnej služby; 
• vykonávanie sesterskej vizity v PDS; 
• bazálne ošetrovateľsko-preventívne poradenstvo; 
• aplikáciu liekov a liečiv, hlásenie ich účinkov lekárovi, sledovanie vitálnych funkcií 

prijímateľov sociálnej služby; 
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• dezinfekciu, dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických zásad podľa platných 
predpisov; 

• vykonávanie činností pre prijímateľov  sociálnej služby - imobilných a odkázaných na pomoc 
inej fyzickej osoby pri  seba obslužných úkonoch; 

• vykonávanie základnej pohybovej rehabilitácie – pasívne a aktívne; 
• vykonávanie základných prvkov dýchacej a cievnej gymnastiky; 
• zostavovanie jedálneho lístka v súlade so zásadami zdravej výživy prijímateľov soc. služby; 
• podávanie stravy prijímateľom sociálnej služby racionálnej D3 a diabetickej D9; 
• sociálno-poradenskú prácu prvého kontaktu; 
• zber údajov a spracovanie sociálnej anamnézy pred začatím poskytovania sociálnej služby – 

šetrenie v domácom prostredí fyzickej osoby v krízovej intervencii;  
• sociálnu adaptáciu a sociálnu rehabilitáciu; 
• individuálne plány a programy sociálnej rehabilitácie; vypracovanie, tvorba, realizácia IP 
• kultúrno-záujmovú činnosť, využívanie voľného času, aktivizáciu prijímateľov sociálnej 

služby; 
• zber a spracovanie údajov sociálnej a zdravotnej anamnézy žiadateľov o zabezpečenie 

poskytovania sociálnej služby v PDS. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní  sociálnej  služby,  
konanie vo veci zmien pri poskytovaní sociálnej služby, prípadne jej ukončenia; 

• určenie úhrad za poskytovanú sociálnu službu prijímateľom sociálnej  služby; 
• úschovu cenných vecí prijímateľov, zmlúv o úschove cenných vecí, evidenciu cenných vecí 

prijímateľov v úschove, evidenciu zmlúv o úschove cenných vecí; 
• spoluprácu pri zabezpečovaní pohrebu zomrelého prijímateľa sociálnej  služby; 
• zabezpečenie sociálno-právnej ochrany prijímateľov sociálnej služby v PDS; 
• vedenie príjmovej a depozitnej pokladne, výplaty dávok sociálneho a dôchodkového 

zabezpečenia; 
• pomoc prijímateľom sociálnej  služby pri vybavovaní úradných a súkromných záležitostí; 
• udržiavanie kontaktu medzi prijímateľmi sociálnej  služby a ich rodinnými príslušníkmi a 

známymi; 
• organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí; 
• podieľanie sa na poskytovaní  sociálnej služby vyžadujúcej spoluprácu s inými organizáciami; 
• pri úmrtí prijímateľa sociálnej  služby nahlásenie podkladov (aktíva + pasíva) do dedičského 

konania na príslušnom okresnom súde; 
• zabezpečovanie agendy súvisiacej so začatím a ukončením poskytovania sociálnej služby jej 

prijímateľom; 
• spolupráca s „Výborom prijímateľov“; 
• zabezpečenie archivácie dokladov PDS a dokumentácie prijímateľov po ukončení poskytovania 

sociálnej služby; 
• zabezpečenie nákupov a dodania liekov a zdravotníckych pomôcok  na základe predpisu od 

lekára prijímateľom sociálnej  služby, evidenciu doplatkov za lieky a zdravotnícke pomôcky; 
• priebežné zabezpečenie potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnej  služby, vybavovanie 

ostatných záležitostí jednotlivých prijímateľov sociálnej  služby.  
• poskytovanie základných informácií žiadateľovi i prijímateľovi o možnostiach riešenia jeho 

vzniknutej životnej situácie a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej 
pomoci,  

• pomoc prijímateľom pri riešení ich nepriaznivej sociálnej situácie,  
• spolupráca s inštitúciami – sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, súdy, notársky úrad, 

miestny úrad, pohrebné služby, policajné oddelenia, banky, pošta, lekáreň, bytové podniky, 
energetické podniky,  
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• realizácia terapeutických techník, kognitívnych cvičení  a iných aktivít, ( podpora hrubej 
a jemnej motoriky, prvky biblioterapie, muzikoterapie, reminiscencie, tréningy pamäte, 
pracovná terapia, terapia hrou), 

• vedenie a aktualizácia zoznamu čakateľov o zabezpečenie sociálnej služby,  
• koordinácia a vedenie dobrovoľníkov, príprava zmlúv pre dobrovoľníkov, 

 
 
 

Článok IX 
Vedúci úsekov PDS 

 
Vedúci  zvereného úseku v PDS  plní najmä tieto úlohy: 
 
1. riadi, organizuje a kontroluje činnosť zamestnancov na zverenom úseku s cieľom, aby boli plynule 

zabezpečované všetky úlohy a rozvoj sociálnej služby jej prijímateľom v PDS; 
2. zodpovedá za dodržiavanie zákonnosti v celej oblasti pôsobnosti, za plynulú prevádzku, 

organizáciu a kvalitu poskytovanej sociálnej služby, za účelné hospodárenie so zverenými 
hospodárskymi a rozpočtovými prostriedkami a za organizáciu pracovnej činnosti; 

3. zabezpečuje riadiacu, organizačnú a kontrolnú činnosť na zverenom úseku;  
4. vedie evidenciu sťažností, zabezpečuje ich prešetrovanie, analýzu a prijatie opatrení na odstránenie 

zistených nedostatkov, v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z.; 
5. zodpovedá za plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, 

prípravy na obranu, civilnej ochrany utajovaných skutočností; 
6. vykonáva pravidelnú inventarizáciu hospodárskych prostriedkov PDS; 
7. podľa potrieb zabezpečuje a podieľa sa na plnení ďalších úloh. 

 
Článok X. 

Zamestnanci PDS 
 
1. Práva a povinnosti zamestnancov PDS vyplývajú z platných všeobecne záväzných právnych 

predpisov, najmä zo zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník 
práce“), zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o výkone práce vo verejnom záujme“) a vnútornej smernice - 
Pracovný poriadok PDS.  

2. Počet a druhy funkcií zamestnancov PDS sú stanovené v platnej smernici - Organizačný poriadok. 
3. So zamestnancom PDS  uzatvorí a skončí pracovný pomer riaditeľka PDS. 
4. Rozsah povinností, práv a zodpovedností zamestnancov PDS sa riadi pracovnou zmluvou 

a náplňou práce v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce a Zákona o výkone práce 
vo verejnom záujme. 

5. Hmotná zodpovednosť zamestnancov PDS sa riadi príslušnými ustanoveniami  Zákonníka práce. 
6. Zamestnanci PDS zachovávajú mlčanlivosť o veciach, s ktorými pri výkone svojej práce 

prichádzajú do styku. 
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Článok XI. 
Začiatok a ukončenie poskytovania sociálnej služby v PDS  

 
PDS: 
1. uzatvára Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby podľa  § 74 zákona o sociálnych službách, vrátane 

jej dodatkov; 
2. uzatvára  Zmluvu  o  platení  úhrady alebo jej časti  inou  osobou  podľa ustanovenia § 73  ods. 9 

zákona o sociálnych službách, ak príjem prijímateľa sociálnej služby  je nepostačujúci; 
3. vybavuje agendu súvisiacu s ukončením poskytovania sociálnej služby. 
 

Článok XII. 
Úhrada za poskytovanú sociálnu službu v PDS  

 
1. PDS pri určovaní úhrady za poskytovanú sociálnu službu vychádza zo zákona o sociálnych 

službách a Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy.  
2. Prijímateľ platí úhradu za sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku.  
3. Postup pri určovaní úhrady za poskytovanú sociálnu službu má PDS spracovaný vo vnútornej 

smernici „Poskytovanie sociálnych služieb – podmienky, rozsah a úhrada“.  
 

Článok XIII. 
Spolupráca s inými organizáciami, inštitúciami a príbuznými 

 
PDS spolupracuje predovšetkým: 
a) s Hlavným mestom SR Bratislava, ako svojím zriaďovateľom, 
b) s príbuznými prijímateľov sociálnej služby,  
c) so zdravotníckymi zariadeniami, 
d) so sociálnou poisťovňou,  
e) so zdravotnými poisťovňami, 
f) so súdmi, policajným zborom,  
g) s príslušnou samosprávou,  
h) s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 

 
 

                                                         
 

Článok XIV. 
Ochrana pred požiarmi a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 
Na dosiahnutie náležitej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný každý zamestnanec PDS 
trvalo dodržiavať: 
-     predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a  ochrane pred požiarmi; 
-     zásady bezpečného správania sa na pracovisku; 
-     používať pri práci osobné ochranné pracovné prostriedky. 
 
Povinnosti  zamestnanca 
1. Zamestnanec je povinný dodržiavať všetky vnútorné nariadenia zamestnávateľa (PDS) 

a bezpečnostné predpisy a to aj tie, ktoré sú zamestnávateľom vydávané priebežne. 
2. Zamestnanec je povinný dodržiavať inštrukcie a pokyny dané mu v priebehu výkonu práce 

nadriadeným vedúcim zamestnancom, oprávnenými zamestnancami alebo poverenými osobami. 
3. Zamestnanec je povinný vykonávať prácu a pracovať podľa svojich najlepších schopností 

a možností. Je povinný dodržiavať pracovnú náplň a zachovávať pravidlá bezpečnosti a ochrany 
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zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Zamestnanec sa musí riadne  oboznámiť s pravidlami 
BOZP, ktoré musí dodržiavať pri výkone svojej funkcie. 

4. Zamestnanec je povinný dostaviť sa do práce pred začatím pracovnej doby a opustiť prácu 
najskôr po skončení pracovnej doby. Zamestnanec je povinný byť počas pracovnej zmeny 
k dispozícii zamestnávateľovi, vykonávať prácu a plniť povinnosti v súlade s pracovnou náplňou 
a pracovnou zmluvou. 

5. Zamestnanec je povinný ihneď oznámiť svojmu nadriadenému akúkoľvek neprítomnosť 
v zamestnaní z dôvodu choroby, nehody a pod. a to vždy v deň, keď neprítomnosť vznikla. 

6. Konzumácia a držanie alkoholických nápojov na pracovisku, ako aj užívanie omamných alebo 
psychotropných látok na pracovisku počas pracovnej doby, mimo pracoviska pri pracovnej činnosti 
alebo v pracovnej dobe, dostaviť sa do práce pod vplyvom alkoholu, omamných alebo 
psychotropných látok (aj v prípade, keď ide o zostatkový alkohol, napr. z predchádzajúceho dňa), 
sa vždy považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny, následkom čoho je okamžité 
skončenie pracovného pomeru. 

 
Za závažné porušenie pracovnej disciplíny sa považuje  najmä: 
a. neospravedlnená neprítomnosť v práci, 
b. výkon prác pre potrebu svoju alebo inej osoby v priestoroch PDS a s využitím jeho majetku, 
c. zistená nedbanlivosť v riadení zvereného úseku na pracovisku, 
d. odmietnutie podrobiť sa dychovej skúške na prítomnosť alkoholu v krvi, 
e. zistený alkohol v krvi pri dychovej skúške, prípadne pri inom vyšetrení na prítomnosť alkoholu 

v krvi, 
f. obohatenie sa na úkor PDS alebo prijímateľa soc. služby (krádež na pracovisku). 
 
Povinnosti zamestnávateľa 

Zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti je povinný sústavne vytvárať podmienky pre bezpečnú 
a zdravotne nezávadnú prácu. Zamestnávateľ je povinný určiť dostatočný počet odborných 
zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu 
(dodávateľská zmluva a pod.) na vykonávanie preventívnych a ochranných služieb, ktorými sú 
bezpečnostnotechnická služba a pracovná zdravotná služba a činnosť technika požiarnej ochrany. 

 

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa: 
§ vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi 

predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP; 
§ zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o 

posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami; 
§ zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, postupy, materiály,  

usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie 
zamestnancov a na tento účel zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy; 

§ určovať bezpečné pracovné postupy;  
§ písomne vypracovať, pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať koncepciu politiky 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a program realizácie tejto koncepcie, ktorý obsahuje 
najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania;  

§ vydávať vnútorné predpisy, pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dávať pokyny na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; 

§ vypracovať a podľa potreby aktualizovať vlastný zoznam prác a pracovísk  
- zakázaných tehotným ženám, matkám do konca 9. mesiaca po pôrode a dojčiacim 

ženám, 
- spojených so špecifickým rizikom pre tieto osoby; 
- zakázaných mladistvým zamestnancom; 
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§ zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav a schopnosti a na ich 
vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných 
predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, 
ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré nemajú vek, kvalifikačné 
predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; 

§ poskytovať zamestnancom prestávky v práci z dôvodu BOZP;  
§ vypracovať zoznam poskytovaných OOPP na základe posúdenia rizika a hodnotenia 

nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia; 
§ bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, 

potrebné účinné OOPP a viesť evidenciu o ich poskytovaní; Zamestnávateľ je povinný bezplatne 
poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí, v ktorom odev 
alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo znečisteniu; 

§ zabezpečovať zamestnancom podľa vnútorného predpisu pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich 
života alebo zdravia, a poskytovať umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné na 
zabezpečenie hygieny; 

§ vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari, a zabezpečiť dodržiavanie 
tohto zákazu, ako aj zákazu fajčenia v PDS; 

§ starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na 
jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch; 

§ pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca  
- s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, 

zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s 
bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť; 

- s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môže spôsobiť 
na zdraví, a s ochranou pred ním; 

- so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by 
mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca; 

- poskytnúť zamestnancom a zástupcom zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre 
bezpečnosť vhodným spôsobom a zrozumiteľne potrebné informácie o nebezpečenstvách a 
ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia 
rizika; 

§ sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na 
zaistenie BOZP, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na 
pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať  
- stav BOZP vrátane stavu technických zariadení;  
- či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných alebo 

psychotropných látok, či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa; 
- riadne používanie OOPP, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení; 

§ odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou; 
Na predchádzanie vzniku požiaru: 
§ zabezpečovať v objektoch a v priestoroch PDS vykonávanie preventívnych protipožiarnych 

prehliadok a odstraňovanie zistených nedostatkov uvedených v požiarnej knihe, 
§ zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným 

nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru – vydávanie písomného pokynu na zabezpečenie týchto činností, 

§ zabezpečovať označenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru príslušnými 
príkazmi, zákazmi a pokynmi, 

§ schvaľovať príslušnú dokumentáciu OPP, zabezpečovať jej vypracúvanie, vedenie a udržiavanie 
v súlade so skutočným stavom, 

§ umožniť technikovi požiarnej ochrany a orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor vstup do 
objektov a priestorov na účely vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred 
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požiarmi, poskytovať požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace 
podklady a informácie, 

§ zabezpečovať splnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom 
vykonávajúcim štátny požiarny dozor v ním uložených lehotách. 

Na zabezpečenie podmienok zdolávania prípadného požiaru: 
§ obstarávať a zabezpečovať inštalovanie vhodných druhov požiarnotechnických a požiarnych 

zariadení, zdrojov vody na hasenie požiarov, núdzového osvetlenia, prostriedkov na vyhlásenie 
požiarneho poplachu a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, 

§ zabezpečovať udržiavanie zdrojov vody na hasenie požiarov v takom stave, aby bola zabezpečená 
možnosť jej čerpania,  

§ poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčin vzniku požiaru. 
 
Povinnosti vedúcich zamestnancov 
Plnenie úloh zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
zabezpečujú vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu úloh vyplývajúcich z ich 
funkcií.  
 
Vedúci zamestnanci sú zodpovední za: 
§ vytváranie priaznivých pracovných podmienok pre nimi riadených zamestnancov,  
§ riadenie a kontrolovanie dodržiavania bezpečnostných predpisov pri práci,  
§ zabezpečenie odstránenia zistených závad a porúch a ich príčin,  
§ vydanie písomného opisu pracovných činností (náplň práce), 
§ vypracovanie interných predpisov pre prevádzku, údržbu, opravy a obsluhu strojov a zariadení 

používaných na pracovisku a pre pracovné činnosti v oblasti BOZP, 
§ vybavenie zamestnancov pracovnými nástrojmi, náradím, a pracovnými pomôckami, ktoré 

potrebujú k vykonávaniu svojej pracovnej činnosti a ochrane zdravia a oboznámenie zamestnancov 
s ich bezpečným používaním. 

 
Ďalej sú povinní: 
a) preukázateľne vykonávať vstupnú inštruktáž novoprijatých zamestnancov na svojom 

pracovisku, preukázateľne oboznamovať zamestnancov pri preradení na inú prácu, zavedení novej 
technológie, nových pracovných postupov alebo zariadení, 

b) preukázateľne oboznamovať zamestnancov s návodmi na obsluhu pridelených pracovných 
prostriedkov (napr. elektrické spotrebiče, elektrické ručné náradie, strojné mechanizmy a pod.), 
o bezpečných pracovných postupoch, so zásadami bezpečnej práce na pracovisku, s vyskytujúcimi 
sa nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a ochranou proti nim a pod., 

c) zabezpečovať, aby nimi riadené pracoviská, pracovné prostriedky, materiály, usporiadanie 
pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov, 

d) zúčastňovať sa opakovaných školení v oblasti BOZP pre vedúcich zamestnancov, 
e) nahlasovať pracovné úrazy, iné úrazy ako pracovné úrazy, nebezpečné udalosti, choroby 

z povolania a ohrozenia chorobou z povolania v zmysle internej smernice platnej pre túto oblasť,  
f) spisovať záznam o registrovanom pracovnom úraze v spolupráci s autorizovaným 

bezpečnostným technikom a zabezpečovať odstránenie príčin vzniknutých úrazov, 
g) vytvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri 

práci,  
h) označovať zreteľne pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie 

zamestnancov v súlade s internou smernicou platnou pre oblasť bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci, 
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i) zabezpečovať dodržiavanie právnych a iných predpisov, viesť zamestnancov k pracovnej 
disciplíne, 

j) kontrolovať dodržiavanie pracovných postupov, zásad a predpisov BOZP, bezpečnostných 
a ochranných zariadení, dodržiavanie zákazu fajčenia na pracoviskách, požívanie alkoholických 
nápojov, omamných a psychotropných látok (v prípade podozrenia), 

k) bezodkladne oznamovať nedostatky zistené v oblasti BOZP vedeniu PDS, ak vykonanie 
potrebných preventívnych a ochranných opatrení je nad rámec ich pracovných povinností, 

l) odstraňovať zistené nedostatky a určovať opatrenia na obmedzenie v tom čase 
neodstrániteľných ohrození, 

m) v spolupráci s autorizovaným bezpečnostným technikom zisťovať nebezpečenstvá 
a ohrozenia, plánovať, realizovať a vyhodnocovať prijaté opatrenia na ich odstránenie alebo 
obmedzenie; poskytovať k danej téme vstupné informácie pre autorizovaného bezpečnostného 
technika, 

n) zabezpečiť pridelenie, resp. určiť zamestnanca na prideľovanie podriadeným 
zamestnancom potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky, 

o) spolupracovať s autorizovaným bezpečnostným technikom a zástupcami zamestnancov pre 
bezpečnosť pri riešení otázok týkajúcich sa BOZP. 

 
Vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu svojich funkcií a kompetencií 
systematicky zabezpečujú plnenie povinností v oblasti ochrany pred požiarmi, pri tom sú najmä 
povinní: 
a) vykonávať protipožiarne opatrenia a kontrolu dodržiavania predpisov o ochrane pred požiarmi v 

rámci svojej pôsobnosti, 
b) zúčastňovať sa školenia o ochrane pred požiarmi pre vedúcich zamestnancov, 
c) určiť podriadeným zamestnancom konkrétne úlohy a povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a 

hodnotiť ich plnenie, 
d) podieľať sa na organizovaní školenia o ochrane pred požiarmi a preukázateľne oboznámiť 

podriadených zamestnancov s predpismi v oblasti ochrany pred požiarmi, vzťahujúcimi sa   k ich 
pracovisku a kontrolovať ich plnenie, 

e) umožňovať zamestnancom účasť na predpísanom školení a odbornej príprave o ochrane pred 
požiarmi, 

f) zabezpečiť v stanovených termínoch podmienky k vykonaniu preventívnych protipožiarnych 
prehliadok a odstránenie zistených závad v určených termínoch, 

g) umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly a podať požadované informácie o veciach 
ochrany pred požiarmi po predchádzajúcom oboznámení vedenia PDS o vykonaní kontroly, 

h) zabezpečiť operatívne odstraňovanie požiarnych závad na zverenom úseku. Závady, ktorých 
odstránenie presahuje ich vymedzenú právomoc, ihneď oznamovať svojmu nadriadenému a 
technikovi požiarnej ochrany, 

i) zabezpečiť dodržanie rozhodnutia o vylúčení veci z užívania alebo rozhodnutia o zastavení činnosti 
z hľadiska ochrany pred požiarmi, 

j) zabezpečiť skladovanie materiálov v súlade s príslušnými technickými normami tak, aby nebol 
znemožnený prístup k núdzovým a únikovým cestám, k rozvodným zariadeniam elektrickej 
energie, plynu, vody a  k ostatným technologickým médiám, 

k) oznámiť technikovi požiarnej ochrany: 
• v dostatočnom časovom predstihu vykonávanie prác a činností, ktoré vyžadujú vykonanie 

opatrení na úseku ochrany pred požiarmi, 
• neodkladne havárie a poruchy, ktoré obmedzujú alebo znemožňujú nasadenie     materiálno-

technického vybavenia ochrany pred požiarmi,  
• vznik požiaru, 
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l) zabezpečiť bezpečnú evakuáciu osôb v súlade s príslušnou dokumentáciou ochrany pred požiarmi 
a prístup k materiálno-technickému vybaveniu ochrany pred požiarmi  alebo k jeho ovládacím 
prvkom, 

m) zabezpečiť na svojich pracoviskách, aby zamestnanci, ktorí v nich dočasne vykonávajú pracovnú 
činnosť, alebo z iných dôvodov sa v nich zdržujú, boli preukázateľne upozornení na dodržiavanie 
požiadaviek protipožiarnej  bezpečnosti, a aby boli preškolení z ochrany pred požiarmi ako osoby, 
ktoré sa s vedomím zamestnávateľa zdržujú na jeho pracoviskách, 

n) zabezpečiť, aby po skončení práce bolo pracovisko v požiarne nezávadnom stave, aby boli 
uzatvorené požiarne uzávery, dvere, vypnuté elektrické spotrebiče, čistota a poriadok, voľný prístup 
k požiarnotechnickým a požiarnym zariadeniam, 

o) zabezpečiť určené opatrenia ochrany pred požiarmi pri vykonávaní činností spojených so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru, 

p) zabezpečiť prítomnosť protipožiarnej asistenčnej hliadky pri činnostiach so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru, 

q) predkladať nadriadenému vedúcemu, ak nie je oprávnený sám tak urobiť, návrhy na postihy voči 
tým zamestnancom, ktorí porušili predpisy o ochrane pred požiarmi, určené pracovné alebo 
technologické postupy, prípadne vydané zákazy, príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred 
požiarmi, 

r) plniť nariadenia technika požiarnej ochrany na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré smerujú k 
zabezpečeniu plnenia povinností vyplývajúcich z: 
• platných právnych predpisov a technických noriem, 
• bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru, 

s) kontrolovať, či sa dôsledne dodržiava zákaz fajčenia, výkon zváračských prác a prác s otvoreným 
ohňom na pracoviskách a pri činnostiach, kde je to zakázané. 

Vedúci zamestnanci sú povinní nedostatky zistené v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
bezodkladne oznámiť svojmu vedúcemu zamestnancovi, ak vykonanie potrebných preventívnych 
opatrení a ochranných opatrení je nad rámec ich pracovných povinností. 
 
Základné povinnosti zamestnancov v oblasti BOZP 

Zamestnanec je povinný: 
§ dodržiavať právne predpisy a pokyny na zaistenie BOZP, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany 

zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, s 
ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený; 

§ vykonávať práce, obsluhovať a používať pracovné prostriedky v súlade s návodom na používanie, s 
ktorým bol riadne a preukázateľne oboznámený; 

§ náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia, nevyraďovať ich z prevádzky; 
§ používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky; 
§ dodržiavať zákaz vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by 

mohli bezprostredne ohroziť jeho život alebo zdravie; 
§ zúčastňovať sa na oboznamovaní a inom vzdelávaní zabezpečovanom zamestnávateľom v záujme 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobiť sa overovaniu jeho znalostí; 
§ podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci; 
§ oznamovať bez odkladu vedúcemu zamestnancovi nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť 

bezpečnosť či zdravie, podľa svojich možností zúčastňovať sa na odstraňovaní; 
§ nepožívať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch 

zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich 
vplyvom do práce; 

§ podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, či 
zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok;  

§ dodržiavať určený zákaz fajčenia na pracoviskách. 
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Ďalej sú zamestnanci povinní: 
a) dbať o svoju bezpečnosť a zdravie pri práci a o bezpečnosť a zdravie ďalších osôb na pracovisku, 

ktorých sa ich činnosť týka, 
b) konať tak, aby umožnili iným plniť povinnosti na zaistenie BOZP, 
c) pred začatím práce pozorne prezrieť pridelené zariadenie, pracovné miesto; ak sa na ňom pred 

začatím alebo počas práce zistia nedostatky ohrozujúce zdravie, nesmú ho použiť a nezhodu 
oznámiť ihneď svojmu nadriadenému, 

d) vykonávať práce, obsluhovať zariadenia a používať ostatné prostriedky v súlade s: 
1. návodom na používanie, s ktorým boli riadne a preukázateľne oboznámení, 
2. poznatkami, ktoré sú súčasťou vedomostí a zručností v rámci získanej odbornej spôsobilosti, 

e) náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia, nevyraďovať ich z prevádzky a svojvoľne 
ich nemeniť, 

f) dodržiavať zákaz vstupu do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by 
mohli bezprostredne ohroziť ich život alebo zdravie, 

g) dodržiavať pokyny, informačné a bezpečnostné označenie a nepoškodzovať ich,  
h) dodržiavať čistotu a poriadok na pracovisku, 
i) nerozptyľovať sa počas práce a nerušiť pri práci iných, 
j) pri odchode z pracoviska vykonať také opatrenia (vypnutie elektrospotrebičov a pod.), aby 

nedošlo k prípadnému požiaru, zatopeniu miestnosti alebo úrazu iných osôb, 
k) pri rozbití sklených okien, výplní, fliaš alebo iných sklených predmetov okamžite odstrániť sklené 

črepy, a to i z rámu a vyžadovať zasklenie rámu, 
l) bez zbytočného odkladu hlásiť každý pracovný úraz, iný úraz ako pracovný úraz a nebezpečnú 

udalosť svojmu nadriadenému. 
Zamestnanci majú právo: 
a) prerokovávať so zamestnávateľom všetky otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace 

s ich prácou. V prípade potreby môžu po vzájomnej dohode prizvať na rokovanie aj odborníkov v 
danom odbore, 

b) odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne 
domnievajú, že je bezprostredne a vážne ohrozený ich život alebo zdravie alebo život a zdravie 
iných osôb.  

 
Každý zamestnanec je v záujme zabezpečenia ochrany pred požiarmi povinný: 
a) počínať si pri práci a inej činnosti tak, aby nezapríčinil vznik požiaru, dodržiavať predpisy 

o ochrane pred požiarmi, určené pracovné a technologické postupy, ako aj vydané zákazy, príkazy 
a pokyny  týkajúce sa ochrany pred požiarmi,  

b) oboznámiť sa s požiarnymi poplachovými smernicami a požiarnym evakuačným plánom, ako aj s 
ďalšou dokumentáciou ochrany pred požiarmi, ktorá je spracovaná v PDS, 

c) poznať spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci v prípade požiaru, 
d) oznámiť vznik každého požiaru na ohlasovňu požiarov,  
e) uhasiť spozorovaný požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami, vykonať nevyhnutné opatrenia na 

záchranu ohrozených osôb, opatrenia na zamedzenie šírenia požiaru, ak to nie je možné, 
neodkladne vyhlásiť požiarny poplach a privolať jednotku hasičského a záchranného zboru, 

f) zúčastniť sa na výzvu veliteľa zásahu likvidácie požiaru a riadiť sa pri tejto činnosti jeho pokynmi, 
g) zúčastniť sa školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi v určenom rozsahu, 
h) poznať rozmiestnenie vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi (prenosné hasiace prístroje, 

požiarne vodovody, hydranty) a vedieť ich používať, 
i) dbať na to, aby pracovisko po skončení práce bolo v požiarne nezávadnom stave, 
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j) neodkladne hlásiť svojmu nadriadenému zamestnancovi alebo technikovi požiarnej ochrany 
závady na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré zistil a v určenom rozsahu sa podieľal na ich 
odstránení, 

k) dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce ochrany pred požiarmi, 
l) predložiť na požiadanie TPO alebo orgánov vykonávajúcich ŠPD doklady súvisiace s ochranou 

pred požiarmi (zváračský preukaz, povolenie na prácu a pod.), 
m) prerušiť, resp. ukončiť činnosť na príkaz technika požiarnej ochrany, ak boli pri výkone tejto 

činnosti zistené závažné nedostatky v zabezpečení ochrany pred požiarmi alebo hrozí 
bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru, 

n) zúčastniť sa, na výzvu veliteľa, likvidácie požiaru a riadiť sa pri tejto činnosti jeho pokynmi, 
o) dodržiavať zákaz: 

• vykonávania prác, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru, najmä ak zamestnanci nemajú odbornú 
spôsobilosť na výkon týchto prác, 

• poškodzovania alebo používania materiálno-technického vybavenia ochrany pred požiarmi  k 
iným účelom, k akým sú určené, 

• používania otvoreného ohňa a fajčenia tam, kde je to zakázané. 

Zamestnancom sa zakazuje 
a) vykonávať práce (údržbu, opravy prístrojov a zariadení), ktoré môžu viesť k vzniku požiaru, ak na 

túto činnosť nemajú odbornú spôsobilosť, ak to vyžadujú osobitné predpisy, 
b) poškodzovať alebo zneužívať hasiace prístroje, požiarne vodovody, hydranty a iné vecné 

prostriedky ochrany pred požiarmi, 
c) uskladňovať horľavé kvapaliny, plyny a samovznietivé látky v priestoroch nie na to určených, 
d) zatarasovať hlavné uzávery a vypínače plynu, vody, elektrického prúdu a únikové cesty. 
 
 

Článok XV. 
Ochrana osobných údajov prijímateľov 

 
 

1. Poskytovateľ sociálnej služby t. j. prevádzkovateľ  spracúva osobné údaje dotknutej osoby t.j. 
prijímateľa sociálnej služby  na účel uzavretia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Právnym 
základom spracúvania je zmluva o poskytovaní sociálnej služby a zákon 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.  Poskytnutie osobných údajov je zákonnou 
povinnosťou; v prípade neposkytnutia údajov prijímateľ sociálnej  služby nemôže navštevovať 
domov sociálnych služieb a nie je možné uzatvoriť  zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.  
 

2. Lehota uchovávania osobných údajov je 20 rokov po úmrtí, alebo skončení poskytovania 
starostlivosti.  

3. Osobné údaje sú v prípade potreby poskytované  príjemcom: zriaďovateľ Hlavné mesto SR 
Bratislava, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, obec, príbuzný - pristupujúca 
osoba, súd, orgány činné v trestnom konaní, oprávnené orgány štátu, ak poskytovanie údajov 
prebieha na základe  zákonnej povinnosti, subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov 
vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, lekárni na výdaj liekov, odbornému lekárovi, rýchlej 
zdravotnej pomoci a nemocničnému zariadeniu pri hospitalizácii. 
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4. Osobné údaje nie sú  poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a nie sú  
ani predmetom profilovania.  

 
5. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba t.j. prijímateľ sociálnej služby 

právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie 
spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo 
na prenosnosť údajov; prevádzkovateľ vyhovie každej oprávnenej  žiadosti dotknutej osoby 
v rozsahu, v akom to bude technicky možné. V postavení dotknutej osoby má súčasne právo 
podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky. 

 
6. Kategórie spracovávaných  osobných  údajov  prijímateľa sociálnych služieb sú uvedené 

v zázname o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa, ktoré sú súčasťou Smernice 
o ochrane osobných údajov a Posúdenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov a posúdenia 
vplyvu na ochranu osobných údajov. 
 

7. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov je adresovať zodpovednej osobe 
prostredníctvom e- mailovej adresy: zodpovednaosoba.gdpr@pds.eu.sk 
Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú uvedené  na webovom sídle 
prevádzkovateľa: www.petrzalskydomseniorov.eu 
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II.  H Y G I E N I C K O – P R E V Á D Z K O V Ý   R E Ž I M 
 
 

Článok XVI. 
Časový  harmonogram prác,  sanitačného režimu a dezinfekcie  materiálneho 

a technického vybavenia PDS 
 
 

Dezinfekcia  - proces, ktorý má za cieľ prerušiť cestu pôvodcu nákazy od prameňa nákazy 
k jedincovi, kde sa pomocou špeciálnych chemických postupov ničia patogénne mikroorganizmy,  
výkon dezinfekčných prác vykonáva PDS svojpomocne, prostredníctvom svojich zamestnancov 
 
1. Sociálno – ošetrovateľský úsek: 
 
Počet zamestnancov :  25 
Prevádzka:                    nepretržitá 
Pracovný čas:                35 hodín týždenne, (denná zmena od 07.00 hod. do 19.00 hod, nočná zmena 

od 19.00 hod. do 07.00 hod.), 1 sestra, 2 opatrovateľ/ka 
Prevádzka:                    1-zmenná    
Pracovný čas:                37,5 hodín týždenne, (od 7.00 hod. do 15.00 hod.) vedúca SOÚ, 2 sociálni 

pracovníci, 2 fyzioterapeuti, 1 sestra, 1 staničná sestra, 2 opatrovateľ/ka  
 
Časový harmonogram práce – sestra (denná zmena) 
 
06.45-07.00   preberanie zmeny vrátane hlásenia ústne aj písomne, 
07.00-08.15   aplikácia medikamentov (očné guttae, tabletky per. os. nalačno, prípadne podávanie 

injekcií i. m. podľa ordinácie lekára) ošetrenie kožných defektov u  prijímateľov, 
aplikovanie inko pomôcky, odosielanie prijímateľov na odborné vyšetrenia, 

08.15-08.30   aplikovanie s. c. inzulínu, 
08.30-09.00   podávanie raňajok – pomoc pri kŕmení prijímateľov soc. služby, podávanie a kontrola 

užitia liekov podľa ordinácie lekára, prevencia dekubitov, sledovanie a dodržiavanie 
pitného režimu prijímateľov,  

09.00-12.15   sesterská vizita, prevencia dekubitov, ošetrenie a preväzy kožných defektov, 
objednávanie prijímateľov na odborné vyšetrenia, zabezpečenie odvozu prijímateľa 
sanitným vozidlom, meranie vitálnych funkcií prijímateľom, prijímanie nových 
prijímateľov, kontrola hmotnosti vždy 15-steho dňa v mesiaci, kontrola vitálnych 
funkcií 1x do mesiaca a podľa potreby, podávanie ATB, podávanie obedňajšej dávky 
liekov, rozvíjanie záujmovej činnosti u prijímateľov, 

12.15-12.45   obedňajšia prestávka – zamestnanci,  
12.45-14.00   aplikovanie s. c. inzulínu, podávanie obedov – pomoc pri kŕmení prijímateľov, 

podávanie a kontrola užitia liekov per. os. sledovanie a dodržiavanie pitného režimu 
prijímateľov, prevencia dekubitov – polohovanie, popoludňajší oddych na izbách 
prijímateľov,  

14.00-15.00  konzultácie  so zmluvným lekárom prijímateľov PDS, vedenie administratívnej 
dokumentácie (ošetrovateľský proces, písanie hlásenia program Cygnus), 

15.00-16.45   pravidelné návštevy izieb prijímateľov - zisťovanie, napĺňanie a riešenie potrieb a 
požiadaviek prijímateľov, podávanie večernej dávky liekov, aplikácia inzulínu s. c., 

16.45-17.00  prevencia dekubitov – polohovanie, sledovanie a dodržiavanie pitného režimu 
prijímateľov, 

17.00-18.00   podávanie večere – pomoc pri kŕmení prijímateľov, podávanie a kontrola užitia liekov 
 per. os. aplikácia injekcií i. m., 
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18.00-18.45    kontrola izieb, podávanie ATB, bilancia tekutín, 
18.45-19.00   odovzdávanie zmeny vrátane hlásenia ústne aj písomne. 
 
Časový harmonogram práce – sestra (nočná zmena) 
 
18.45-19.00   preberanie zmeny vrátane hlásenia  ústne aj písomne,  
19.00-21.00   kontrola prijímateľov na izbách, podávanie druhej večere – diabetikom, sledovanie 

a dodržiavanie pitného režimu prijímateľov, príprava prijímateľov na spánok a nočný 
kľud, 

21.00-22.00   podávanie nočných liekov a ATB, aplikovanie inzulínu s. c.,  
22.00-24.00  kontrola  prijímateľov na jednotlivých izbách, podľa potreby ošetrenie kožných 

defektov, 
24.00-01.30  kontrola a príprava ošetrovateľskej dokumentácie prijímateľa, ktorý na ďalší deň ide na 

odborné vyšetrenie k lekárovi mimo PDS, príprava liekov do liekoviek na ďalší deň,  
01.30-02.00   dezinfekcia inštrumentárnych stolíkov, lekárničky, kontrola expirácie liekov, 
  1x týždenne dezinfekcia sterilizátorov a chladničiek, 
02.00-03.00  kontrola prijímateľov na izbách,    
03.00-04.00   kontrola a podľa potreby doplnenie chýbajúceho obväzového materiálu a chirurgických 

inštrumentov a následne ich sterilizácia, 
04.00-05.00    vedenie ošetrovateľskej dokumentácie prijímateľa – program Cygnus  
05.00-06.00 kontrola prijímateľov na izbách, 
05.00-07.00 podávanie ATB, bilancia tekutín, zaznamenanie ošetrovateľského procesu a hlásenia 

o nočnej zmene, odovzdávanie zmeny vrátane hlásenia ústne aj písomne. 
 
Časový harmonogram práce – opatrovateľ/ka (denná zmena) 
 
06.45-07.00 preberanie zmeny vrátane hlásenia ústne aj písomne, príprava toaletných vozíkov, 
07.00-8.30 ranná toaleta prijímateľov, (umývanie tváre vrátane ústnej dutiny, rúk, oblasť genitálií, 

aplikovanie inko pomôcok, prezlečenie prijímateľov do denného ošatenia), 
08.30-09.00 raňajky – doprovod prijímateľov na invalidných vozíkoch do jedálne, podávanie stravy 

na izby prijímateľov, pomoc pri kŕmení imobilných prijímateľov na izbách, 
09.00-09.30  zbieranie drobného kuchynského riadu prijímateľov – ich následné umývanie 

v kuchynkách na príslušných poschodiach PDS a súčasne umývanie (saponátovým 
prostriedkom) servírovacích stolíkov v jednotlivých izbách prijímateľov, 

09.30-12.30 hygiena - kúpanie prijímateľov (podľa vopred určeného denného harmonogramu, 
vrátane umývania postelí a prezliekania posteľnej bielizne v miestnostiach 
prijímateľov), podávanie desiatej, dopoludňajšia toaleta – aplikovanie inko pomôcky 
prijímateľom, 

12.30-12.45 obedňajšia prestávka – obed zamestnancov, 
12.45-13.45 obed - doprovod prijímateľov na invalidných vozíkoch do jedálne, pomoc pri kŕmení 

imobilných prijímateľov na izbách, 
13.45-16.15 umývanie servírovacích stolíkov (saponátovým prostriedkom)  v jednotlivých 

miestnostiach prijímateľov, kontrola prijímateľov v ich izbách pri popoludňajšom 
odpočinku, ukladanie čistej bielizne do úložných priestorov v PDS, popoludňajšia 
toaleta – aplikácia inko pomôcky prijímateľom,  podávanie olovrantu, čaju, čiernej kávy 
(podľa požiadaviek prijímateľom), pomoc pri voľno časových aktivitách prijímateľov – 
odohrávajúcich sa spravidla v záhrade PDS, 

16.45-17.30 večera - doprovod prijímateľov na invalidných vozíkoch do jedálne, podávanie večere, 
pomoc pri kŕmení imobilných prijímateľov na izbách, 

17.30-18.45 umývanie servírovacích stolíkov (saponátovým prostriedkom)  v jednotlivých 
miestnostiach prijímateľov, večerná toaleta – aplikovanie inko pomôcky prijímateľom, 
finálna denná kontrola miestností prijímateľov,  
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18.45-19.00  odovzdávanie zmeny vrátane  hlásenia ústne aj písomne. 
 
Časový harmonogram práce – opatrovateľ/ka (nočná zmena) 
 
18.45-19.00 preberanie zmeny vrátane hlásenia ústne aj písomne, príprava toaletných vozíkov, 
19.00-21.30 večerná toaleta prijímateľov, (umývanie tváre vrátane ústnej dutiny, rúk, oblasť 

genitálií, aplikovanie inko pomôcky prijímateľom, prezlečenie prijímateľov do nočného 
ošatenia),  

21.30-23.00 príprava prijímateľov na nočný kľud, dezinfekcia toaletné kreslá, G - aparáty, močové 
fľaše, podložné misy, invalidné vozíky,  

23.00-24.00 upratovanie a dezinfekcia (miestností personálu SOÚ, nerezových vozíkov vrátane 
koliesok), 

24.00-01.00 kontrola klientov na izbách, aplikácia inko pomôcky prijímateľom,  
01.00-02.00 dezinfekcia a upratovanie čistiacich miestností (regálov, toaletných lavórov, vrátane 

longo – košov), 
02.00-03.00 dopĺňanie posteľnej bielizne a upratovanie úložných priestorov s posteľnou bielizňou, 
03.00-04.00 kontrola prijímateľov na izbách, 
04.00-05.30 dezinfekcia a upratovanie kuchynských miestností, sklad bielizne, 
05.30-06.45 príprava toaletných vozíkov na rannú hygienu, ranná toaleta prijímateľov (umývanie 

tváre vrátane ústnej dutiny, rúk, oblasť genitálií, aplikovanie inko pomôcky 
prijímateľom, prezlečenie prijímateľov do denného ošatenia), písanie záznamu z nočnej 
zmeny, 

06.45-7.00 odovzdávanie zmeny vrátane hlásenia ústne aj písomne. 
 
 

SANITAČNÝ  HARMONOGRAM   
SOCIÁLNO-OŠETROVATEĽSKÉHO  ÚSEKU 

 
V  PRÍPADE  MIMORIADNYCH  PREVÁDZKOVÝCH  POTRIEB VYKONÁVANIE  

SANITAČNÝCH  PRÁC  AJ  NAD  RÁMEC  HARMONOGRAMU 
 
Poháre, nočné stolíky, servírovacie stolíky, všetky odkladacie plochy na izbách klientov, toaletné kreslá 

Interval Názov prípravku Koncentrácia Teplota Čas 

Denne 
denná 
zmena 

Umýv. prostriedok JAR 2-4ml/l vody 45° C 2-3 min. 
Umýv. prostriedok PUR 2-4ml/l vody 45° C 2-3 min. 

 
Vedrá z prenosných toaletných kresiel   

45° C 

Domestos, 
Pullirapid 1ml/ 
H2O, bez 
oplachu 

Oplachovať vodou 45° C 2-3 min. 
 
Postele, posteľné matrace - výmena posteľnej bielizne 

Interval Názov prípravku Koncentrácia Teplota Čas 

Týždenne 
denná 
zmena 

Umýv. prostriedok JAR 2-4ml/l vody 45° C 2-3 min. 
Umýv. prostriedok PUR 2-4ml/l vody 45° C 2-3 min. 
Korsolin FF 10 ml/9l vody 30° C 30 min. 
Incidur 10 ml/8l vody 30° C 60 min. 
Poutierať od zvyškov prípravku vodou + utierka 45° C 2-3 min. 

Posteľná 
bielizeň 

Výmena 1x týždenne a priebežne p. p 
(bielizeň dezinfikovaná v práčovni PDS)  
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Čistiace miestnosti vrátane odkladacích plôch v miestnostiach, toaletné kreslá  

Interval	 Označenie	-	kontrolované	miesto	 Teplota	 		Dezinfekčný		prostriedok	

Denne 
nočná 
zmena 

1. Police regálov  45° C Jar, 2-4 ml/1lit H2O 
2. Prenosné umývadlá, toaletné kreslá 
....vedrá z prenosných toaletných kresiel 
 
 
 
 
 poumývať saponátom 

45° C 
30° C 

 

Jar, 2-4 ml/1lit H2O  
Korsolin FF 10ml/9l H2O 
 
 
 
 
                      
 
 

3. Močové fľaše, podložné misy, kefy 30° C Savo, 100 ml/1lit H2O 
4. Ortop. pomôcky  45° C Jar, 2-4 ml/1lit H2O 

5. Longopack - koše na inko pomôcky 
45° C 
30° C 
30° C 

 

Jar, 2-4 ml/1lit H2O 
Korsolin FF, 10ml/9l H2O 
Incidur,  10 ml/8l H2O 

6. Nerezové vozíky poumývať 45° C Jar, 2-4 ml/1lit H2O 

7. Vedrá z prenosných toaletných kresiel 45° C Domestos, Pullirapid 1ml/ 
H2O, bez oplachu 

7. Záver - všetky povrchy poutierať do sucha  utierka 
 
Chladničky  

Interval	 Označenie	-	kontrolované	miesto	 Dezinfekčný		prostriedok	
Týždenne 

nočná 
zmena v 
sobotu 

1. Chladničky poumývať od prípadného znečistenia   Jar, 2-4ml/1lit H2O 
2. Poutierať od zvyškov prípravku   H2O + utierka 
3. Povrchy poutierať do sucha utierka 

 
Kuchynka/kuchynka klientov, kuchynská linka, obklady vrátane odkladacích plôch v miestnostiach 

Interval	 Označenie	-	kontrolované	miesto	 Dezinfekčný	prostriedok	

Týždenne 
nočná 

zmena vo 
štvrtok 

1. Obklady poumývať od prípadného znečistenia Jar, 2-4ml/1lit vody, 
2. Police + skrinky poutierať od nečistôt Jar, 2-4ml/1lit vody, 
3. Poutierať od zvyškov prípravku  H2O + utierka 
4. Povrchy poutierať do sucha utierka 

 
Úložné priestory s posteľnou bielizňou vrátane odkladacích plôch v miestnostiach 

Interval	 Označenie	-	kontrolované	miesto	 Dezinfekčný	prostriedok	
Týždenne 

nočná 
zmena v 
utorok 

1. Skrine a police v skriniach poumývať  Jar, 2-4ml/1lit vody, 

2.   2. Povrchy poutierať do sucha utierka 
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2. Ekonomicko-prevádzkový úsek: 

 

Počet zamestnancov: 17   

Prevádzka:                    1-zmenná    

Pracovný čas:                37,5 hodín týždenne, (od 7.00 hod. do 15.00 hod.), 1 vedúca EPÚ,  

1 ekonóm - účtovník, 1 vedúca/i stravovacej prevádzky, 2 pracovníčky 

v práčovni, 4 upratovačky, 1 (údržbár, záhradník, vodič)  

Prevádzka:                    2-zmenná   

Pracovný čas:                36,25 hodín týždenne: 

 3 kuchár/ky, 2 pomocné kuchár/ky  (od 6.45 hod. do 18.15 hod., pond. – so.) 

          (od 6.30 hod. do 15.30 hod., ne.)  

     2 vrátnici (od 7.00 hod. do 19.00 hod.,  pond. – pia.)  

             (od 10.00 hod. do 18.00 hod., so. - ne.) 

 

 

STRAVOVACIA  PREVÁDZKA PDS 

 
Stravovanie pre prijímateľov sociálnych služieb zabezpečuje PDS vo vlastnej stravovacej 

prevádzke. 

Strava na každý deň sa pripravuje podľa vopred vypracovaného jedálneho lístka, ktorý zostavuje 

a navrhuje vedúca/i stravovacej prevádzky a schvaľuje vedúca SOÚ, člen Výboru prijímateľov 

a s konečnou platnosťou schvaľuje riaditeľka PDS.   

Jedálny lístok je verejne dostupný prijímateľom soc. služby na nástenke pred jedálňou PDS. 

Imobilných a ležiacich prijímateľov s jedálnym lístkom oboznamuje ošetrovateľský personál. Pri 

zostavovaní jedálneho lístka sa prihliada na to, aby sa jedlá neopakovali častejšie ako raz za 14 dní. 

Stravovanie v zariadení zodpovedá zásadám zdravej výživy s prihliadnutím na potreby 

prijímateľov sociálnych služieb vzhľadom na ich vek, základné ľudské práva a slobody,  zdravotný 

stav, odporúčania lekára, biologickú a energetickú hodnotu. Pri príprave stravy sa kladie dôraz na 

potrebné a vyvážené  množstvo  bielkovín, tukov a cukrov, dostatok minerálov, vitamínov a vlákniny 

a v neposlednej miere na finálnu estetickú úpravu pokrmov. Denná stravná jednotka pozostáva z dvoch 

hlavných a troch vedľajších jedál (racionálna D3) a z dvoch hlavných a štyroch vedľajších jedál 

(diabetická D9). Pri dodržiavaní zásad hygieny HACCP v stravovacej prevádzke, BOZP a osobnej 

hygieny pracovníkov v stravovacej prevádzke PDS.  
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Prijímateľ PDS je povinný odoberať aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo 

večera. Toto sa nevzťahuje na prijímateľa, ktorý nie je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri 

úkonoch sebaobsluhy podľa prílohy č. 3 prvého bodu a pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť 

podľa prílohy č. 4 časti II písm. a) až d) a f), nebol pozbavený spôsobilosti na právne úkony a jeho 

spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená za predpokladu, že v zariadení má vytvorené 

priestorové, materiálne a hygienické podmienky na prípravu stravy alebo si stravovanie vie zabezpečiť 

inak.   

 

HARMONOGRAM VYDÁVANIA STRAVY 

 

Raňajky:                      08.30 hod. - 09.15 hod 

Desiata:                       10.30 hod. - 10.45 hod. 

Obed:                          12.00 hod. - 13.45 hod.  

Obed zamestnancov:  12.00 hod. - 14.00 hod.  

Olovrant:                     15.30 hod. - 15.45 hod. 

Večera:                        17.15 hod. - 18.00 hod. 

      

Večera II:                podávaná prijímateľom sociálnych služieb s diagnózou Diabetes Mellitus (D 

9),  

Imobilní prijímatelia sociálnych služieb - strava podávaná na izbách, 

Mobilní prijímatelia sociálnych služieb - strava podávaná v jedálni. 
 

Odber hotových jedál - vzoriek:   

 

Službukonajúci/a kuchár/ka je povinný/á vykonať odber hotových jedál – vzoriek, do 

vyvarených, uzatvorených nádob a skladovať ich v chladničke k tomu určenej po dobu 48 hodín. 

Záznam o odobratí hotových jedál  - vzoriek sa eviduje v dennej evidencii. 

  

Voda:                 

V Petržalskom domove seniorov sa používa voda z vodovodného potrubia mestskej časti 

Petržalka. 

 

Odkanalizovanie: 

 

Verejná kanalizácia. 
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VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE ZAMESTNANCOV PDS 

V STRAVOVACEJ PREVÁDZKE 
 
Zamestnanci: 

 

• každý zamestnanec stravovacej prevádzky je pred prijatím do pracovného pomeru povinný 

absolvovať vstupnú lekársku prehliadku a musí vlastniť zdravotný preukaz, ktorého platnosť sa 

musí obnovovať každoročne - /ak lekár neurčí inak/, 

• vstupujú na pracovisko len v čistom a vo vhodnom pracovnom odeve a dodržiavajú ďalšie 

zásady osobnej čistoty, čistoty pracovného prostredia a pracovných pomôcok, 

• dôkladne si umývajú a podľa potreby dezinfikujú ruky pred vstupom na pracovisko a pred 

začatím činnosti, ihneď po ich znečistení, pri prechode z jedného druhu práce na druhý, po 

fajčení, po úprave šatstva a osobitne  po použití toalety,  

• neopúšťajú pracovisko v pracovnom odeve,  

• používajú pri príprave a pri výdaji pokrmov a nápojov pokrývku hlavy tak, aby mali úplne 

zakryté vlasy. Muži s bradou alebo fúzmi používajú pokrývku úst,  

• používajú pri príprave a výdaji stravy ochranný odev a ochranné rukavice,  

• majú možnosť výmeny pracovného odevu v prípade jeho znečistenia počas práce,  

• nevykonávajú počas práce toaletné úpravy zovňajšku, 

• nemajú na rukách počas práce šperky, hodinky a iné ozdobné predmety a v pracovnom odeve 

majú len čistú vreckovku a pomôcky potrebné na výkon práce, 

• nefajčia a nejedia v miestnostiach, v ktorých sú potraviny, polotovary a pokrmy,  

• používajú pri výdaji hotových pokrmov jednorazové rukavice, 

• pri podozrení, alebo výskyte nákazlivej choroby u zamestnanca, člena rodiny alebo osoby, 

s ktorou zamestnanec často prichádza do kontaktu, je zamestnanec povinný túto skutočnosť 

hlásiť nadriadenému zamestnancovi a absolvovať zdravotnú prehliadku.  

• každý pracovný úraz evidujú  v evidencii úrazov,  

• v pracovných priestoroch, priľahlých priestoroch a na chodbách nejedia, nepijú, nefajčia, 

nepožívajú alkoholické nápoje a omamné látky,   

• biologický rozložiteľný kuchynský odpad, jedlé oleje a tuky, zmesi tukov a olejov 

z odlučovačov oleja z vody obsahujúcej jedlé oleje a tuky okamžite odstraňujú, 
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HYGIENA VÝROBY 

 

• nepovolaným osobám je vstup do priestorov kuchyne zakázaný, 

• každý zamestnanec v stravovacej prevádzke je oboznámený s hygienickými predpismi 

týkajúcimi sa stravovacej prevádzky a osobitne s náplňou prace týkajúcou sa jeho pracovného 

zaradenia, 

• biologický rozložiteľný kuchynský odpad, jedlé oleje a tuky, zmesi tukov a olejov 

z odlučovačov oleja z vody obsahujúcej jedlé oleje a tuky sa odnášajú do osobitne označených 

a uzatvárateľných nádob ihneď po skončení zmeny, resp. podľa potreby, 

• zamestnanec po skončení pracovnej zmeny je povinný zanechať kuchyňu čistú a v poriadku, 

• vedúci/a prevádzky zodpovedá za dohľad nad hygienou a sústavným plnením sanitárneho 

programu v stravovacej prevádzke, 

• v stravovacej prevádzke sa na dostupnom mieste nachádza lekárnička prvej pomoci, 

• umývadlá na ruky sú vybavené dávkovačmi na tekuté mydlo, dezinfekčným prostriedkom 

a zásobníkmi na jednorazové hygienické utierky. 

 

 

 

HYGIENA SKLADOVANIA POTRAVINÁRSKEHO TOVARU 

 

Preberanie t. j. príjem tovaru vykonáva len vedúci/a stravovacej prevádzky. Vedúci/a  

kontroluje dodávky tak, aby sa na ďalšie spracovanie použili len tovary, ktoré sú zdravotne nezávadné, 

neškodné, plnohodnotné a zodpovedajúce požiadavkám kvality. Preberané tovary a hotové výrobky sa 

okamžite uskladnia. 
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SANITÁRNÝ  HARMONOGRAM 

PREVÁDZKY  PDS 

 
V  PRÍPADE  MIMORIADNYCH  PREVÁDZKOVÝCH  POTRIEB 

VYKONÁVANIE  SANITAČNÝCH  PRÁC  AJ  NAD  RÁMEC  

HARMONOGRAMU 

 
Účelom sanitárneho režimu je zabezpečenie a dodržiavanie hygienických a sanitárnych 

požiadaviek. Hygienický a sanitárny režim,  je rozčlenený na: 

 
• priebežné denné čistenie, 

• upratovanie po skončení pracovnej zmeny, 

• týždenne upratovanie, 

• štvrťročné upratovanie, 

• polročné upratanie, 

• ročné upratovanie. 

 

Stravovacia prevádzka 

 

Všetci zamestnanci stravovacej prevádzky sú povinní sa aktívne zúčastňovať na vykonávaní 

čistiacich a sanitárnych prác vo všetkých priestoroch stravovacej prevádzky. V  prípade  

mimoriadnych  prevádzkových  potrieb vykonávanie  sanitárnych prác aj nad rámec  harmonogramu. 

Podstatou sanitárneho programu je zabezpečenie zásad personálnych, materiálnych, technických 

a organizačných postupov a komplexne zabezpečiť hygienické požiadavky v stravovacej prevádzke. 

Sanitárnou činnosťou sa vytvárajú a zabezpečujú bezchybné podmienky prostredia. 

 

Priebežné denné čistenie:  
• vykonávať očistu pracovných plôch pri prechode z jednej práce na druhú, 

• dodržať všetky zásady osobnej hygieny, 

• včas odstraňovať kuchynský odpad zo všetkých prevádzkových miestnosti v stravovacej prevádzke, 

• ihneď umývať použitý kuchynský riad, kuchynské nástroje, a pod., 

• prísne dbať na správne umývanie stolového a kuchynského riadu.  

 

Upratovanie po skončení pracovnej zmeny: 
• odstrániť z priestorov kuchyne zvyšky odpadu, dôkladne vydezinfikovať nádoby na odkladanie odpadu, 
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• očistiť a ošetriť použité kuchynské spotrebiče, 

• upratať skladové priestory – prehľadne uložiť a očistiť obaly a prepravky potravinárskych výrobkov, 

• vykonať očistu sociálnych zariadení, previesť dôkladnú očistu všetkých pracovných plôch, podláh vo všetkých 

prevádzkových priestoroch v stravovacej prevádzke. 

 

Týždenné upratovanie: 
• dôkladne očistiť regály na odkladanie stolového a kuchynského riadu, všetky kuchynské spotrebiče, umývateľné 

časti stien a náterov, 

• očistiť chladiace zariadenia a vykonať dezinfekciu, 

• upratať všetky pracovné nástroje  a príbory v zásuvkách pracovných stolov, 

• prekontrolovať a vyčistiť všetky zariadenia na zachytávanie a odvádzanie odpadových vôd, 

• vyčistiť skladové priestory, sledovať dobu spotreby rýchlo kaziacich sa potravín, 

• vykonať dezinfekciu odpadových nádob. 

 

 

Štvrťročné upratovanie: 
• údržba a opravy stien a podláh, 

• prekontrolovať stav kuchynského riadu – poškodené vyradiť z používania, 

• umyť osvetľovacie a vykurovacie telesá, 

• odmraziť a vyčistiť mraziace a chladiace zariadenia, 

• dôkladne vykonať dezinfekciu kompletného stolového riadu, regálov, kuchynských spotrebičov, pracovných plôch 

a podláh vo všetkých prevádzkových priestoroch, 

• vykonať preventívne a represívne dezinsekčné opatrenia zamerané na hubenie hmyzu, 

• obnoviť ochranné nátery,  

• preveriť stav teplomerov a vlhkomerov, 

• doplniť zásoby kuchynského riadu,  

• v prípade výskytu hlodavcov vykonať deratizáciu.  

 

 

Polročné upratovanie 
• umyť okná a vyčistiť sieťky proti hmyzu, v prípade poškodenia vymeniť. 

 

Ročné upratovanie 
• vybieliť všetky kuchynské a skladové priestory. 

 

 

1.1 TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE SANITÁHNÉHO REŽIMU 

 
• čistiace prostriedky a pomôcky musia byť uchovávané na určenom mieste, a to mimo priestorov kuchyne, 
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• zoznam čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, koncentrácie a teplota vody použitá pri zabezpečení sanitárneho 

režimu – dňa, sú vedené v hygienicko-sanitárnom postupe, 

• musí sa voliť taký čistiaci prostriedok a proces, aby nedošlo k poškodeniu a narušeniu čisteného povrchu, 

• čistiace a dezinfekčné prostriedky sa pripravujú tesne pred samotným čistením, 

• dezinfekčné prostriedky sa pravidelne obmieňajú, aby sa predišlo rezistencii mikroorganizmov.  

  

 

P.č. Predmet sanitácie Farebné použitie handry 

1. Obklady na stenách, dvere, kľučky, stoličky, parapety Ružová 

2. Biely a čierny riad, drezy, rezačka mäsa, krájač 

nerezový, pracovné plochy, príbory, umývačka riadu, 

konvektomat, panvica, sporák, chladničky, regále, 

mrazničky, 

Žltá  

3. Vodovodné batérie, umývadlá, radiátory, smetné 

nádoby, 

Modrá 

4. WC Zelená  

5. Podlaha Biela 

 

 

1.2 ZOZNAM ČISTACICH PROSTRIEDKOV 

Názov Použitie  

Hydroxid sodný Sifóny 

Mefisto Šporáky, rúry 

Fixinela perfekt Špáry 

Pullirapid Vodovodné batérie, umývačka riadu 

Clin Okná 

Cif cream Čierny riad 

Krystal Biely riad 

Grill pur, Guardian Blitz Technologické zariadenia - /sporáky, rúry/ 

Domestos, Sanitary 2GO Sociálne zariadenia - /WC/ 

Real classic Hrnce, plechy 

Larrin Obklady, umývadla 

Active 2GO Podlaha 

Cillit Bangn  Skladovacie priestory - /Regále, police/ 

Kohrsolin, Incidur, Hygienic DES GO Dezinfekcia  - celoplošná 
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1.3 HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA SKLADOVANIE ODPADU 

 
• tekutý odpad odchádza do verejnej kanalizácie cez lapač tuku, ktorý sa pravidelne čistí jeden krát polročne, 

nádoby na odpad v prevádzkových priestoroch sú viditeľne označené, ľahko čistiteľné, uzatvárateľné 

a nepriepustné, 

• odvoz tuhého komunálneho odpadu (papier, krabice, obaly a pod.) zabezpečuje vedenie zariadenia, 

• tuhý odpad je zhromažďovaný mimo prevádzkových priestorov vo vyčlenených odpadových nádobách a je 

pravidelne odnášaný, 

• zvyšky jedál sa odkladajú do odpadových nádob, odvoz zabezpečuje zmluvný dodávateľ služby týždenne. 

 

 

Kód 

odpadu 

Druh odpadu Spôsob likvidácie Termín Zodpovednosť 

200108 Biologický 

rozložiteľný 

kuchynský odpad 

Externá firma Týždenne Vedúci 

prevádzky 

200125 Jedlé oleje a tuky Externá firma 

 

Podľa potreby Vedúci 

prevádzky 

190809 Zmesi tukov a olejov 

z odlučovačov oleja 

z vody obsahujúcej 

jedlé oleje a tuky 

Externá firma Polročne Vedúci 

prevádzky 

 

 

1.4 BIELENIE STIEN, DERATIZÁCIA A DEZINSEKCIA 

 
• bielenie stien priestorov stravovacej prevádzky sa musí vykonať minimálne jeden krát za rok, alebo podľa potreby 

a to farbou s protiplesňovým účinkom,  

• po zistení škodcov v priestoroch stravovacej prevádzky je organizácia povinná zabezpečiť odbornú deratizáciu 

alebo dezinsekciu, ktorá sa nesmie uskutočniť počas chodu stravovacej prevádzky, 

• prevádzkovateľ je povinný starať sa o ničenie hlodavcov a iných škodcov, vyskytujúcich sa v objektoch na 

ktorých je prevádzka umiestnená, 

• o všetkých vykonaných deratizačných a dezinsekčných zásahoch musí byť vedená dokumentácia. 
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ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC NA ÚSEKU STRAVOVACEJ 

PREVÁDZKY 
Kuchár/kuchárka 

06.45-06.50 uvedenie všetkých kuchynských zariadení potrebných k dennému výkonu práce do 

prevádzky (kotol, panvica, plynové sporáky, konvektomat a pod.), vedenie dennej 

evidencie t.j. evidencia chladničiek, 

06.50-07.45  príprava raňajok pre prijímateľov sociálnych služieb (podľa aktuálneho jedálneho 

lístka), 

07.45-08.15 servírovanie raňajok na taniere podľa počtu a diét prijímateľov sociálnych služieb, a 

následné podávanie pripravených raňajok na jedálenské stoly v priestoroch jedálne, pre 

imobilných prijímateľov sociálnych služieb podávanie raňajok na vopred určené 

servírovacie vozíky,   

08.15-11.30 príprava a tepelné spracovanie obeda pre prijímateľov sociálnych služieb  

a zamestnancov PDS (podľa aktuálneho jedálneho lístka), 

11.30-12.00 príprava výdajného ohrevného pultu na výdaj obeda pre prijímateľov sociálnych 

služieb, evidencia odobratých vzoriek,   

12.00-13.30 výdaj obeda v jedálni pre prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov PDS,  podľa 

vopred určeného časového harmonogramu,   

13.30-14.00 obedňajšia prestávka, 

14.00-16.30  príprava a tepelné spracovanie večere pre prijímateľov sociálnych služieb (podľa 

aktuálneho jedálneho lístka), 

16.30-17.00 príprava výdajného ohrevného pultu na výdaj večere pre prijímateľov sociálnych 

služieb, 

17.00-17.30 výdaj večere v jedálni pre prijímateľov sociálnych služieb, podľa vopred   

                       určeného časového harmonogramu,    

17.30-18.15    denné čistenie a umývanie všetkých kuchynských zariadení /kotol, panvica, plynový 

šporák, konvektomat a pracovné stoly/, vyradenie všetkých kuchynských zariadení 

potrebných k dennému výkonu práce z prevádzky (vypnutím -  kotol, panvica, plynové 

sporáky, konvektomat), 

vedenie dennej evidencie t.j. evidencia chladničiek a podobne.  

  

Pomocný kuchár/pomocná kuchárka 

06.45-06.50 uvedenie všetkých kuchynských zariadení potrebných k dennému výkonu práce do 

prevádzky (umývačka riadu, odšťavovač a pod.), 
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06.50-07.30  príprava desiaty podľa vopred vypracovaného jedálneho lístka, a ich následné 

podávanie na vopred určené servírovacie vozíky podľa počtu a diét prijímateľov 

sociálnych služieb,  

07.30-07.45 umývanie kuchynského vybavenia /biely riad, čierny riad/, a následná  

dezinfekcia strojovým čistením,   

07.45-08.45 pomoc pri príprave obeda – /čistenie zeleniny, zemiakov a ďalších úloh, ktorými ho 

poverí kuchár/, 

08.45-09.45 likvidácia zvyškov stravy z raňajok, umývanie  čistiacim prostriedkom (saponát)  – 

použitého kuchynského vybavenia, a následná strojová dezinfekcia, 

09.45-10.00 dezinfekcia kuchynských drezov, 

10.00-11.00 upratovanie jedálne po raňajkách – umývanie stolov, stoličiek, kuchynskej linky, 

zametanie a umývanie podlahy, starostlivosť o kvety v interiéri, vynášanie smetí do 

kontajnerov, a pod.,  

11.00-11.30 príprava olovrantu podľa vopred vypracovaného jedálneho lístka, a následné podávanie 

na vopred určené servírovacie vozíky podľa počtu a diét prijímateľov sociálnych 

služieb, 

11.30-12.00 príprava výdajného ohrevného pultu na výdaj obeda pre prijímateľov sociálnych služieb 

, 

12.30 -13.00  výdaj obeda prijímateľom sociálnych služieb v novej časti budovy PDS, za asistencie 

odborného personálu, 

13.30 - 14.00 obedňajšia prestávka, 

14.00-14.30  umývanie kuchynského vybavenia t.j. biely riad a čierny riad a ostatných pomôcok 

použitých pri príprave a výdaji stravy, umývanie čistiacim prostriedkom a následná 

strojová dezinfekcia, 

14.30-16.30 upratovanie jedálne po výdaji obeda,   

16.30-17.00 príprava výdajného ohrevného pultu na výdaj večere pre prijímateľov sociálnych 

služieb , 

17.00-17.30 výdaj večere prijímateľom sociálnych služieb v novej časti budovy PDS, za asistencie 

odborného personálu,  

17.30-18.15 upratovanie jedálne, umývanie kuchynského vybavenia, a pomôcok využitých pri 

príprave a výdaji stravy, umývanie čistiacim prostriedkom a následná strojová 

dezinfekcia, vyradenie kuchynského zariadenia z prevádzky (umývačka riadu), vedenie 

dennej evidencie t.j. evidencia dennej sanitácie, a vypnutie svietidiel na pracovisku.  
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Vedúci/a stravovacej prevádzky 

07.00 - 09.00 koordinovanie, riadenie, usmerňovanie činnosti dennej služby pri zabezpečení chodu 

stravovacej prevádzky, operatívna porada s dennou službou, koordinovanie činnosti pri 

zabezpečovaní výroby jedál a dodržiavaní ich kvality.  

09.00 - 12.00   

• denné sledovanie hospodárskej, ekonomickej a prevádzkovej stránky stravovacej prevádzky 

a ich včasné hlásenie nadriadenému zamestnancovi,  

• sledovanie čerpania limitu stravnej jednotky a vyhotovenie denného výkazu odberu stravníkov 

t.j. prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci, 

• príprava podkladov k uzatváraniu hospodársko–dodávateľských zmlúv s dodávateľmi 

• spracovávanie objednávok a ich včasné odoslanie dodávateľom, 

• spracovávanie faktúr za stravovaciu prevádzku, zabezpečovanie ich včasnej úhrady, 

• vypracovávanie mesačného prehľadu hospodárenia v stravovacej prevádzke, vždy na konci 

mesiaca, 

• zásobovanie skladu tovarom, 

• vyhotovenie príjemky na dodaný tovar, a potvrdzovanie dodacích listov za prevzatie tovaru, 

• zaúčtovanie tovaru do skladových kariet, 

• štvrťročná inventúra skladu kuchyne, 

• normovanie jedál na nasledujúci deň,  

• týždenné vypracovávanie jedálneho lístka, 

• kontrola zamestnancov na úseku stravovacej prevádzky, a včasné vystavovanie mesačných 

výkazov /harmonogram služieb, dovoleniek a podobne/, 

• hlásenie vzniknutých závad nadriadenému zamestnancovi, 

• denná spolupráca s ekonomicko – prevádzkovým úsekom a sociálno - ošetrovateľským úsekom. 

12.00 - 12.30 obedňajšia prestávka, 

12.30 - 15.00   

• vydávanie tovaru zo skladu kuchyne, 

• denné vedenie komplexnej predpísanej evidencie na úseku stravovacej prevádzky, 

• kontrola zamestnancov na úseku stravovacej prevádzky,  

• diskusia, hodnotenie a oboznámenie zamestnancov s novými informácii k danému dňu, alebo 

s ďalším nasledujúcim pracovným dňom, 

• vykonávanie a plnenie ďalších úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa pokynov 

nadriadeného zamestnanca.  

Kuchyňa 
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Interval Kontrolované miesto - činnosť Teplota Koncentrácia a dezinfekčný prostriedok 

Denne 

1. drez na umývanie mäsa, zeleniny a ovocia, pracovné stoly,  

1. Umývací drez 
 
2. Pracovné stoly 

45° C 
Utierka, Jar/ Krystal na nádobí-saponát, 
pitná voda, Hygienic DES 2 GO + pitná 
voda 

  

45° C 
Utierka, + pitná voda,  Jar/ Krystal na 
nádobí-saponát, pitná voda, Hygienic DES 
2 GO + pitná voda 

Umývanie bieleho a čierneho kuchynského riadu, podnosy – nerez. 

1. Čierny riad 
2. Biely riad  

45-50° C Hubka, Krystal – saponát, Cif Cream + 
pitná voda,  

80° C umývačka riadu, umývací a oplachový 
prostriedok 0,2 - 0,4 g/l.   

2. sporák, umývačka riadu, kotol na čaj, panvica, konvektomat  

Technologické zariadenia 
45° C 

Utierka, drôtenka, hubka, Mefisto – 
saponát, Pullirapid – umývačka riadu, 
Grillpur – sporáky a rúry + pitná voda, 

45° C Utierka, Hygienic DES 2GO + pitná voda, 
  

3. umývadlo na umývanie rúk, podlaha - jedáleň, príborník + vodovodné batérie 

1. Umývadlo na umývanie rúk 
2. Podlaha - jedáleň 
3. Príborník + vodovodné batérie  

45° C Larrin – saponát,  Hygienic DES 2GO + 
pitná voda, 

40° C 
Zmeták + metla, Active  2GO – saponát + 
pitná voda,  Hygienic DES 2GO + pitná 
voda, 

40° C Hubka, Jar - saponát, Pullirapid + pitná 
voda,  Hygienic DES 2GO + pitná voda, 

Pracovné náradie    

1. mlynček na mäso,  
2. nárezový stroj,  
3. univerzálny kuchynský robot 

45° C Utierka /handra/, Grillpur + pitná voda,  
Hygienic DES 2GO + pitná voda, 

45° C Utierka /handra/, Grillpur + pitná voda,  
Hygienic DES 2GO + pitná voda, 

45° C Utierka /handra/, GrilLpur,  pitná voda,  
Hygienic DES 2GO + pitná voda, 

1x za  

týždeň/1x 

za rok 

5. odkladacie police, odkladacie skrinky, chladničky, mikrovlna rúra, obklady stien, parapetné 
dosky,   

1. Odkladacie police, 
2. odkladacie skrinky 

45° C Utierka, Jar, Cilit beng, pitná voda, 2-4 ml/1 
45° C Utierka, jar, Cilit beng, piná voda, 2-4 ml/l  

Chladničky, mikrovlna rúra 45° C Utierka,  Jar, + pitná voda,  Hygienic DES 
2GO + pitná voda,    

Obklady stien, parapetné dosky 45° C 
Utierka,  Jar, + pitná voda,  Fixinela perfekt, 
Larrin + pitná voda,  Hygienic DES 2GO + 
pitná voda, 

6. strop – pavučiny, steny 
1. strop – pavučiny 
2. steny/strop 

 Metla + zmeták 
 Vápno, biocid 

1x za 

týždeň/1x 

za rok  

7. denná miestnosť, WC + sifóny umývadiel a drezov   

1. denná miestnosť  
2. WC + sifóny umývadiel 
3. strop/steny – denná miestnosť 

45° C Metla + zmeták, Jar, pur, 2-4 ml/1liter vody,  
Sanitary 2 GO + pitná voda,  

45° C Domestos, Hydroxid sodný, Sanitary 2 GO 
+ pitná voda, 

 Vápno, biocid, 
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Jedáleň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval Kontrolované miesto - činnosť Teplota Koncentrácia a dezinfekčný 

prostriedok 

Denne 

 

1x za rok 

1. stoly, stoličky, parapetné dosky, kľučky, kuchynská linka 

1. stoly, stoličky,  

2. parapetné dosky, kľučky, 

3. kuchynská linka 

45° C 
Utierka, Jar + pitná voda,   Hygienic 

DES 2 GO  + pitná voda, 

45° C 
Utierka, , Jar + pitná voda,   Hygienic 

DES 2 GO  + pitná voda, 

45° C 
Utierka, , Jar + pitná voda,   Hygienic 

DES 2 GO  + pitná voda, 

2. podlahy, strop/steny, smetné nádoby,  

1. podlaha – jedáleň 

 

2. strop/steny – jedáleň 

 

3. smetné nádoby 

45° C 

Metla + zmeták, , Active 2 GO + pitná 

voda,  Hygienic DES 2 GO + pitná 

voda, 

 Vápno, biocid, 

45° C Utierka,  Jar + pitná voda,   Hygienic 

DES 2 GO  + pitná voda, 
3. kuchynská linka – jedáleň 

 
45° C 

Utierka, saponát,  Jar + pitná voda,   

Hygienic DES 2 GO  + pitná voda,   
  
  

1x 

týždenne 

4. chladnička - jedáleň 
 45° C Utierka, Active 2GO + pitná voda,  
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Sklad potravín 

 

 

1 x mesačne Sanitárny deň 

 

13.00 – 17.00 sanitárny deň – umývanie obkladov, parapetných dosiek,  konvektomatu, elektrických 

rúr, chladničiek, plynových sporákov, políc, kuchynských skriniek a zásuviek, 

mikrovlnnej rúry,  digestora, drezov, pracovných stolov, pracovných dosiek určených 

pre jednotlivé druhy surovín, výdajných okienok, jedálenských stolov a stoličiek,  

kuchynskej linky, dverí a kľučiek, rámov okien, umývadiel, WC a podláh a ich následná 

dezinfekcia,  zametanie pivnice a utieranie prachu.  

2 x ročne umývanie okien 

 

 

Interval Kontrolované miesto - činnosť Teplota Koncentrácia a dezinfekčný 

prostriedok 

1x ročne 

 

Denne 

1.  steny - strop 

1x ročne – steny - strop 

 

1/2 ročne - okná 
 

 Vápno/biocid 

45° C 

Utierka, Jar – saponát, Clin, pitná 

voda,  Hygienic DES 2 GO  + pitná 

voda,   

2. podlahy, dvere, kľučky, pavučiny 

1. pavučiny 

2. podlahy, dvere, kľučky 

 

Zmeták + metla, Active 2 GO + pitná 

voda,  Hygienic DES 2 GO  + pitná 

voda, 

45° C 
Utierka,  Active 2 GO + pitná voda,  

Hygienic DES 2 GO  + pitná voda, 

mesačne 

3. regále, chladničky, mraz. Box, okná 

1. regále 

2. chladničky, mrazničky 

3. okná 

45° C 
Utierka,  Active 2 GO + pitná voda,  

Hygienic DES 2 GO  + pitná voda, 

45° C 
Utierka,  Active 2 GO + pitná voda,  

Hygienic DES 2 GO  + pitná voda, 

45° C 
Utierka,  Active 2 GO + pitná voda,  

Hygienic DES 2 GO  + pitná voda, 
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Návod na použitie dezinfekčných prostriedkov ACTIVE 2GO: 
 
Kartuše sú pevne upevnené na stene: 
 

3.kartuša- 
SANITARY 
2GO 
 
0,8litra 

+ 
- 

 
GO 

 

   2.kartuša-  
HYGIENIC 
DES  2GO 
 
0,8litra 

+ 
- 

 
GO 

 

 1.kartuša-
ACTIVE   2GO 
 
5litrov 

+ 
- 

 
GO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.kartuša-ACTIVE 2 GO = odmasťovač, použitie  na podlahy v kuchyni a pod. Plní sa do vedra, 

potreba nastavenia množstva 5l roztoku. 

2.kartuša- HYGIENIC DES 2GO = dezinfekčný prípravok, plošná dezinfekcia, použitie na všetky 

plošné plochy (kľučky, dvere, stoly, stoličky a pod.)  Plní sa do fľaše, potreba nastavenia množstva 

0,8l roztoku. 

3.kartuša- SANITARY 2GO = prípravok na sanitu, použitie na obklady, vane, sprchové kúty, 

umývadlá, wc misy a pod. Plní sa do fľaše, potreba nastavenia množstva 0,8l roztoku. 

 

Koncentrácie roztoku sú prednastavené!!!! 

Nastavujeme len množstvo roztoku napr. 5l –do vedra alebo 08l do fľaše t.j. stláčam  na dotykovom  

displeji znamienko + alebo – 

 

1.kartuša-ACTIVE 2 GO = odmasťovač, použitie  na podlahy v kuchyni a pod. Plní sa do vedra, 

potreba nastavenia množstva 5l roztoku. 

Plnenie roztoku do vedra: 

1. Navolím na displeji množstvo = 5l roztoku. 

2. Hadica v strede kartuše ostáva v pôvodnej polohe!!!!!!!!!!!!!!! 

3. Vyberiem bočnú hadicu z držiaka na boku kartuše . 
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4. Hadicu vložím do vedra. 

5. STLAČÍM  na  dotykovom displeji „ GO“ a vedro sa naplní množstvom  5l roztoku. 

6. Hadicu vložím do bočného držiaka kartuše. 

3.kartuša- 

SANITARY 

2GO 

 

0,8 

+ 

- 

 

GO 

 

   2.kartuša-  

HYGIENIC 

DES 2GO 

 

0,8 

+ 

- 

 

GO 

 

 1.kartuša-

ACTIVE   2GO 

 

5l 

+ 

- 

 

GO -

stlačím 

 

 

 

 

    

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.kartuša- HYGIENIC DES 2GO = dezinfekčný prípravok, plošná dezinfekcia, použitie na všetky 

plošné plochy (kľučky, dvere, stoly, stoličky a pod.)  Plní sa do fľaše, potreba nastavenia množstva 

0,8l roztoku. 

Plnenie roztoku do fľaše: 
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3.kartuša- SANITARY 2GO = prípravok na sanitu, použitie na obklady, vane, sprchové kúty, 

umývadlá, wc misy a pod. Plní sa do fľaše, potreba nastavenia množstva 0,8l roztoku. 

Plnenie roztoku do fľaše: 

1. Navolím na displeji množstvo = 0,8l roztoku. 

7. Hadica na boku kartuše  ostáva v pôvodnej polohe !!!!!!!!!!!!!!! 

2. Hadicu v strede kartuše vyberiem z držiaka –stlačením červeného tlačidla  na tejto hadici –tu 

ostane plochý násadec na fľašu. 

3. Hadicu odložím do spodnej zásuvky kartuše. 

4. Na plochý násadec nasuniem fľašu. 

5. Fľaša sa naplní automaticky.  

6. NESTLAČÍM  na  dotykovom displeji „ GO“ 

7. Hadicu vložím do stredného  držiaka kartuše. 

3.kartuša- 

SANITARY  

2GO 

 

0,8 
+ 

- 

 

GO- 

nestláčam 

 

   2.kartuša-  

HYGIENIC   

DES 2GO 

 

0,8 

+ 

- 

 

GO-

nestláčam 

 

 1.kartuša-

ACTIVE  

2GO 

 

5l 
+ 

- 

 

GO 
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ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC - UPRATOVANIE 
 

denne   nahlasovanie technických závad zistených na pracovisku, 

7.00 – 7.15 príprava pracovného vozíka - pracovných  pomôcok a pod.,  

7.15 – 7.30  vyprázdňovanie smetných nádob, 

7.30 – 12.00 umývanie umývadiel, WC zariadení, kúpeľní a ich následná dezinfekcia, utieranie 

prachu v izbách prijímateľov sociálnych služieb (TV prijímač, parapetné dosky, 

nábytok, stoličky, poličky, keramické predmety, ) a ich následná dezinfekcia, umývanie 

dverí a  kľučiek a ich následná dezinfekcia, umývanie podláh v izbách prijímateľov 

a ich následná dezinfekcia, zametanie vstupných priestorov do PDS, vyklepávanie 

rohoží, 

12.00 – 12.30 obedná prestávka, 

12.30 – 14.45 umývanie podláh, parapetných dosiek, stolov, stoličiek, kresiel, madiel na  

                       chodbách v PDS a ich následná dezinfekcia, umývanie rámových častí okien, 

starostlivosť o kvety v interiéri, umývanie výťahu, schodísk a ich následná dezinfekcia, 

vynášanie odpadov do kontajnerov, 

14.45 – 15.00 vyčistenie pracovného vozíka, pracovných pomôcok a dezinfekcia mopov,  

 

Týždenne  umývanie lavičiek v letnom období, 

   umývanie okien v chodbe na prízemí  zariadenia a na vrátnici, 

   ometanie prachu z obrazov, 

   ometanie pavučín, 

   upratovanie archívu a podkrovia, 

   umývanie a dezinfekcia veľkých kúpeľní, 

   zametanie a umývanie balkónov, 

 

Mesačne  upratovanie pivničných priestorov, 

   umývanie svietidiel, 

   vysávanie a čistenie mriežok podlahového kúrenia, 

 

Polročne  umývanie okien 2 x ročne veľké upratovanie (apríl-máj, september-október) 

   2:00 hod. na jedno okno, stará budova- počet okien cca 74, 

   nová budova cca 75 okien aj s presklenými dverami, 

   jedna upratovačka cca 50 okien, podľa vzorca 2,5 okna denne 
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podľa potreby  komplexné upratovanie po maliaroch a murároch, komplexné 

   upratovanie pivničných priestorov v novej budove a v starej budove 3 x do roka, 

 

Pracovný režim upratovania v deň pracovného pokoja (sobota) 

 
07.00 – 12.00   umývanie podláh v objekte PDS, umývanie sociálnych zariadení v objekte  

PDS, vyprázdnenie smetných nádob. 
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Izby klientov 

 

 

Interval	 Kontrolované	miesto	-	činnosť	 Teplota	 Koncentrácia a dezinfekčný 
prostriedok	

Denne 

1. obklady na stenách 

 

45°C Jar, pur, 2-4 ml/1liter  vody, 
45°C oplachov vodou, žltá utierka, 

30° C KORSOLIN FF 
10 ml/8 l vody, 30 minút 

30° C INCIDUR 
10 ml/9 l vody, 60 minút 

2. WC, umývadlá 

 

45°C Jar, pur  2-4 ml/1liter  vody, 
minúty 

45°C oplachov. vodou, ružová utierka - 
WC, žltá utierka – umývadlo, 
minúty 

30° C KORSOLIN FF, Domestos 
10 ml/8 l vody, 30 minút 

30° C INCIDUR 
10 ml/9 l vody, 60 minút 

3. nábytok, stoly, stoličky, police, drobné predmety 

 
45°C Jar, Pur 2-4 ml/1liter  vody, 
45°C oplachov.  vodou, zelená utierka 

  ošetrenie prípravkom na nábytok 
4. dvere, kľučky, smetné nádoby 

 

45°C Jar, pur, 2-4 ml/1liter  vody, 
45°C oplachovanie vodou, modrá utierka 

30° C KORSOLIN FF 
10 ml/8 l vody, 30 minút 

30° C INCIDUR 
10 ml/9 l vody, 60 minút 

5. podlahy 

 

45°C Jar, pur, Ajax, 2-4 ml/1liter  vody,  
biely mop 

30° C KORSOLIN FF 
10 ml/8 l vody, 30 minút, biely mop 

30° C INCIDUR 
10 ml/9 l vody, 60 minút 

2x ročne 

6. okná 

 45°C 
Jar, pur, 2-4 ml/1liter  vody, modrá 
utierka 
leštenie prípravkom (clin, okena) 
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Chodby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval	 Kontrolované	miesto	-	činnosť	 Teplota	 Koncentrácia a dezinfekčný 

prostriedok	

Denne 

1. dvere, kľučky, madlá, podlahy, schody, výťahy 

 

45°C Jar, pur, 2-4 ml/1liter  vody,  modrá 

utierka 

30° C 
KORSOLIN FF 

10 ml/8 l vody, 30 minút 

30° C 
INCIDUR 

10 ml/9 l vody, 60 minút 

2. stoly, stoličky, nábytok, smetné nádoby 

 

45°C Jar, pur,  2-4 ml/1liter  vody, zelená 
utierka 

30° C KORSOLIN FF 
10 ml/8 l vody, 30 minút 

30° C INCIDUR 
10 ml/9 l vody, 60 minút 

 ošetrenie prípravkom na nábytok 
3. okenné rámy a parapetné dosky 

 
45°C 

Jar, pur, 2-4 ml/1liter  vody, modrá 

utierka 
45°C opláchnutie a leštenie utierka, 
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ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC - PRANIE 
 
denne   nahlasovanie závad zistených na pracovisku, 

07.00 – 07.30 triedenie špinavej bielizne  prijímateľov sociálnych služieb  PDS, 

07.30 – 07.50  nakladanie vytriedenej bielizne podľa farieb a druhu textílií do práčok, pranie bielizne   

   priebežne a podľa potreby až do cca. 14.00 hod., 

07.50 – 08.30 zvešiavanie suchej bielizne z predchádzajúceho dňa alebo strojové sušenie, 

08.30 – 08.45  skladanie plachiet a uterákov, 

08.45 – 12.00 ručné žehlenie, žehlenie mangľom, úprava a obšívanie bielizne, 

12.00 – 12.30 obedňajšia prestávka, 

12.30 – 14.00  vyberanie poslednej opratej bielizne z práčok, následné vyvesenie bielizne k sušeniu, 

prípadne sušenie v sušičke,  

14.00 – 14.20 rozvoz čistej a vyžehlenej posteľnej bielizne do skladu prádla PDS, 

14.20 – 15.00 čistenie a dezinfekcia práčok, čistenie filtrov v sušičke, umývanie a dezinfekcia  

odpadového kanála, celková dezinfekcia práčovne, sušiarne a žehliarne, vynášanie 

odpadkov, 

2x do týždňa rozvoz čistého a vyžehleného prádla prijímateľom sociálnych služieb PDS, 

zametanie a umývanie mužských a ženských šatní, spŕch a sociálnych zariadení, 

umývanie a dezinfekcia dverí a kľučiek, utieranie prachu, zametanie a umývanie 

chodieb, dokladanie toaletného papiera a hygienických pomôcok, 

1 x polročne umývanie okien 2 x (jar, jeseň),  

3 x do roka umývanie miestnosti: sklady, vzduchotechnika, archív, serverovňa, čistička odpadových 

  vôd - podlahy, dvere, regále a pod.. 
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Práčovňa, sušiareň, žehliareň, šatne (muži, ženy), spoločné priestory, dvere, kľučky,  sociálne 

zariadenia 

 

Interval	 Kontrolované	miesto	-	činnosť	 Teplota	 Koncentrácia a dezinfekčný 

prostriedok	

Denne 

1. obklady na stenách, umývadlá, WC, smetné nádoby 

práčovňa 45° C Jar, Pur 2-4 ml/1liter  vody, 
Pullirapid,  

Sociálne zariadenia 

45° C 

Oplachovanie  vodou,  ružová 
utierka - WC, žltá utierka – obklady 
na stenách, umývadlá, smetné 
nádoby 

30° C KORSOLIN FF, Domestos, 
10 ml/8 l vody, 30 minút 

30° C INCIDUR 
10 ml/8 l vody, 30 minút 

2. podlahy 
celé 1. podzemné podlažie 45° C Jar, Pur, 2-4 ml/1liter  vody, Ajax,  

odpadový kanál 

45° C oplachovanie vodou, mop, 

30° C KORSOLIN FF 
10 ml/8 l vody, 30 minút 

30° C INCIDUR 
10 ml/8 l vody, 30 minút 

3. práčky, sušičky, 
práčka Whirlpool 45° C Jar, Pur, 2-4 ml/1liter  vody, 
Práčka Samsung 45° C oplachovanie vodou, zelená utierka, 

2x práčka Lavamac 30° C KORSOLIN FF 
10 ml/8 l vody, 30 minút 

2x sušička Electrolux 
Čistenie filtrov 30° C INCIDUR 

10 ml/8 l vody, 30 minút 

2x 

týždenne 

4. šnúry na sušenie bielizne 

sušiareň 45° C Jar, pur 2-4 ml/1liter  vody, 
45° C oplachovanie vodou, zelená utierka, 

5. mangle, regále, stoly, stoličky nábytok v šatniach 

žehliareň 

45° C  
Jar, pur 2-4 ml/1liter  vody, 

45° C 
Jar, pur, 2-4 ml/1liter  vody, 2-3 
minúty 
oplachovanie vodou, zelená utierka, 

 poutieranie do sucha, zelená utierka 
6. šatne (muži, ženy), dvere, kľučky, sociálne zariadenia 

celé 1. podzemné podlažie 

45° C Jar, Pur 2-4 ml/1liter  vody, Ajax,  
45° C oplachovanie vodou, modrá utierka 

30° C KORSOLIN FF, Domestos,  
10 ml/8 l vody, 30 minút 

30° C INCIDUR 
10 ml/8 l vody, 30 minút 
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Harmonogram	prác	sociálneho	pracovníka	
§ 7.30 – 10.00  administratívna činnosť  

- sociálne poradenstvo, 

- poskytovanie základných informácií záujemcom o sociálne služby,  

- pomoc pri spisovaní a podávaní písomných žiadostí a vypisovaní tlačív,  

- spracúvanie informácií o sociálnej situácii žiadateľa, prijímateľa,  

- získavanie informácií z oblasti osobnej, rodinnej, životnej, profesionálnej anamnézy od 

prijímateľa, rodinných príslušníkov alebo zákonných zástupcov,  

- pomoc pri písomnej komunikácii v úradnom styku a pri vybavovaní iných záležitostí 

v záujme prijímateľa soc. služby,  

- komunikácia a spolupráca s rodinnými príslušníkmi prijímateľa alebo zákonnými 

zástupcami,  

- poskytovanie základných informácií žiadateľovi i prijímateľovi o možnostiach riešenia jeho 

vzniknutej životnej situácie, a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej 

odbornej pomoci,  

- navrhovanie a realizovanie foriem, metód a postupov sociálnej práce s prijímateľom a jeho 

rodinou alebo zákonným zástupcom,  

- doručovanie rôznej korešpondencie a dennej tlače,  

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov prijímateľov soc. služieb,  

- príprava podkladov a následné zabezpečenie vyplácania dôchodkov prijímateľom soc. 

služieb,  

- vypracovanie zmlúv a dodatkov prijímateľom soc. služieb,  

- vypracovanie oznamov o zaradení do zoznamu čakateľov,  

- spolupráca s inštitúciami – sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, súdy, notársky úrad, 

miestny úrad, pohrebné služby, policajné oddelenia, banky, pošta, lekáreň, bytové podniky,   

- vedenie a uzatváranie pokladničných kníh, finančných depozít, osobných účtov 

prijímateľov soc. služieb,  

- vedenie vyúčtovania platieb za lieky, inkontinenčné a ošetrovateľské  pomôcky 

prijímateľom soc. služieb,  

- vytváranie podmienok na  úschovu cenných vecí a ich evidencia, 

- vedenie registra vkladných knižiek a peňažnej hotovosti prijímateľov soc. služieb,  

- vybavovanie pošty a e-mailov, 

- príprava a realizácia kultúrnych podujatí, 
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- vypracovávanie mesačných hlásení pre Magistrát hl. mesta SR, vyplnenie a zaslanie tlačiva 

protikorupčné minimum, 

- zabezpečenie kvetov prijímateľom soc. služby pri príležitosti narodenín a životných jubileí, 

- výzdoba zariadenia PDS – interiéru a exteriéru, 

- zabezpečenie fakultatívnych služieb – kaderník, pedikúra,  

§ 10.00 – 12.30 komunitné stretnutia s prijímateľmi sociálnej služby/ individuálna práca 

s prijímateľmi soc. služby  

- zabezpečovanie osobnej asistencie a sprievodu pri realizácii aktivít v zariadení alebo mimo  

priestorov zariadenia,  

- vytvorenie príjemného prostredia v zariadení pri terapiách, aktivitách a rôznych iných 

činnostiach prijímateľov soc. služby,  

- realizácia kognitívnych cvičení  a iných aktivít, (podpora hrubej a jemnej motoriky, prvky 

biblioterapie, prvky muzikoterapie, prvky reminiscencie, tréningy pamäte, pracovná 

terapia, terapia hrou), 

- oboznámenie prijímateľov soc. služieb s kultúrnymi podujatiami, 

- oboznámenie prijímateľov soc. služieb so smernicami PDS – podľa potreby, 

- komunikácia s prijímateľmi soc. služby ohľadom ich potrieb, požiadaviek,  

- riešenie potrieb a požiadaviek s VPSS,  

- individuálna realizácia kognitívnych cvičení  a iných aktivít (podpora hrubej a jemnej 

motoriky, prvky biblioterapie, prvky muzikoterapie, prvky reminiscencie, terapia hrou, 

tréningy pamäte),  

- rozhovor s prvkami reminiscencie na individuálnej úrovni podľa schopností, zručností 

a vedomostí prijímateľa, 

§ 12.30 – 13.00 obedňajšia prestávka 

§ 13.00 – 14.30 administratívna činnosť 

- zverejňovanie informácií o konaní kultúrnych, spoločenských, duchovných a iných aktivít 

na webovom sídle PDS,  

- vedenie a aktualizácia zoznamu čakateľov o zabezpečenie soc. služby,  

- spracúvanie a vedenie bežnej osobnej dokumentácie prijímateľov, vyplývajúcej 

z vykonávanej pracovnej činnosti,  

- spolupráca multidisciplinárneho tímu pri realizovaní individuálnych plánov prijímateľov,  

- vypracovanie, tvorba a realizácia individuálnych plánov prijímateľov soc. služby, 

- spracúvanie a vedenie dokumentácie v oblasti individuálnych plánov prijímateľov soc. 

služieb,  

- účasť na gremiálnych poradách,  prevádzkových schôdzach a operatívnych poradách, 
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§ 14.30 – 15.00 individuálna sociálna práca s prijímateľmi soc. služby  

- realizácia individuálnej sociálnej práce „aktívneho starnutia“ prijímateľov vždy po dohode 

s prijímateľmi soc. služby,  

- uplatňovanie foriem a metód sociálnej práce pri práci s prijímateľmi podľa individuálnych 

potrieb alebo záujmov,  

- plánovanie a organizovanie aktívneho odpočinku prijímateľov,  

- komunikácia s prijímateľmi soc. služby ohľadom ich potrieb, požiadaviek,  

- sprostredkovanie požiadaviek prijímateľov soc. služby ohľadom stravy vedúcej SOÚ a 

staničnej sestre,  

- na požiadanie zabezpečenie nákupu nevyhnutných potrieb pre prijímateľov sociálnej 

služby, ktorí nemajú rodinných príslušníkov,  

§ 15.00 – 15.30 ďalšia administratívna činnosť  

- sociálny pracovník v spolupráci s formálnymi partnerstvami plánuje a organizuje záujmovú 

činnosť v zariadení – kultúrne, spoločenské, duchovné a iné aktivity, vrátane vypracovania 

plánu kultúrno-spoločenských aktivít s prihliadnutím na individuálne potreby, priania 

a záujmy prijímateľov sociálnej služby v súlade so základnými ľudskými právami 

a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie, pri 

rešpektovaní a zachovaní jeho vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti 

a individuálnej rozmanitosti, 

- koordinácia a vedenie dobrovoľníkov, príprava zmlúv pre dobrovoľníkov, 

- individuálne zvyšovanie odborných vedomostí a zručností, samovzdelávacie aktivity, 

vrátane orientácie v legislatíve Slovenskej republiky, potrebných pre výkon sociálnej práce.  
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Harmonogram prác- údržbár, vodič, záhradník, skladník CO 
 

7:00 – 7:10  oboznámenie sa s knihou opráv (opravy, ktoré vznikli počas poobedných 

a nočných služieb), 

7:10 – 12:00  odstraňovanie vyskytnutých závad, 

vykonávanie drobnej remeselnej údržby, 

starostlivosť o zdravotné pomôcky prijímateľov sociálnych služieb, 

kontrola technického stavu vozidla, vedenie evidencie o prevádzke motorového 

vozidla a spotrebe pohonných hmôt,  

nakupovanie drobných súčiastok, materiálu, pohonných hmôt a vykonávanie 

drobných nákupov,  

12:00 – 12:30  obedná prestávka, 

12:30 – 15:00  dokončenie odstraňovania vyskytnutých resp. novovzniknutých závad,  

letné obdobie:  starostlivosť o záhradu (výsadba okrasných drevín a kvetov, 

strihanie kríkov a stromov, kosenie trávnika, polievanie trávnika, zametanie 

chodníkov v zariadení a vonkajších chodníkov pred budovou PDS, odpratávanie 

lístia), 

zimné obdobie:  odpratávanie snehu a námrazy z chodníkov v zariadení, 

udržovanie čistoty a poriadku v dielni údržbára, 

priebežne  vedenie služobného motorového vozidla podľa potrieb PDS,  

zabezpečovanie odvozu biologického materiálu do určených laboratórnych 

pracovísk podľa pokynov staničnej sestry,  

nakupovanie posypového materiálu v zimnom období, 

servis zverených strojov, náradia a zariadení, 

príprava motorového vozidla na pravidelnú technickú a servisnú prehliadku, 

uskladňovať a udržiavať materiál CO podľa pokynov inštruktora CO,  

umývanie služobného motorového vozidla v autoumyvárni, 
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BEZPEČNOSŤ  A  OCHRANA  ZDRAVIA  PRI  PRÁCI 

používanie ochranných pracovných odevov, obuvi a  pomôcok !!! 

 

DEZINFEKČNÝ  PRÍPRAVOK  SA  VŽDY  PRIDÁVA  DO  VODY 

A  NIE  NAOPAK !!! 

 

DODRŽIAVAŤ  HARMONOGRAM  PRÁC  A  UDRŽIAVAŤ   

PORIADOK  A  ČISTOTU  NA  PRACOVISKU !!! 

 

Sanitačný program používania čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 

v systémovom riešení hygieny v priestoroch prevádzky PDS 
 
Plošná dezinfekcia sa vykonáva denne, týždenne saponátovým prostriedkom (JAR všetky varianty) 

a následne dezinfekčným roztokom  

INCIDUR,  KORSOLIN FF, Domestos,  

(Účinnosť: ABTMV vrátane MRSA),  

SAVO, ktorý má baktericídny, virucídny  účinok a účinok proti kvasinkám 

 

Koncentrácia dezinfekčného roztoku INCIDUR 

1% roztok, expozícia 60 minút 

Riedenie: 

8 litrov vody  (30 stupňov Celzia) 

10 ml roztoku  INCIDURU 

 

Koncentrácia dezinfekčného roztoku KORSOLIN FF 

1% roztok, expozícia 30 minút 

Riedenie: 

9 litrov vody  (30 stupňov Celzia) 

10 ml roztoku  KORSOLINU FF 
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Koncentrácia dezinfekčného roztoku SAVO 

10% roztok, expozícia 60 minút 

Riedenie: 

100 ml roztoku 

1 liter vody (30 stupňov Celzia) 

 

Koncentrácia umývacieho prostriedku JAR, PUR 

Riedenie: 

2 - 4 ml/ 1 liter vody 
 

 

 

 

 

Je nevyhnuté rešpektovať zásady striedania dezinfekčných prostriedkov 

v dvojmesačných intervaloch, a tak zamedziť možnosti vzniku odolnosti proti 

prípravkom používaným dlhší čas. 

 

 

Pri výskyte infekčných ochorení sa dezinfikuje  na každom úseku práce podľa 

nariadeného postupu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

(epidemiologického oddelenia) a dodržiavajú sa povinnosti prevádzkovateľa, 

ktoré sú súčasťou vypracovaného režimu dezinfekcie. 
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Článok XVII. 
Postup  pri  zabezpečení  ničenia  živočíšnych  škodcov – dezinsekcia a deratizácia 

 

V objekte PDS sa v zmysle platnej legislatívy a VZN – Hl. mesta BA uskutočňuje ochranná 

dezinsekcia (ničenie epidemiologicky závažných alebo obťažujúcich článkonožcov) a deratizácia 

(ničenie epidemiologicky závažných hlodavcov a iných živočíchov).  

Dezinsekcia a deratizácia sa v objekte PDS  zabezpečuje dodávateľským spôsobom 

prostredníctvom  firmy, ktorá je v tejto oblasti držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti od 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.  

Na ochranu zdravia pred vznikom a šírením prenosných ochorení sa bude vykonávať celoplošne 

deratizácia a dezinsekcia v priestoroch PDSa preventívne: 

• 2 krát ročne deratizácia v dobe apríl – máj, október – november,   

• 2 krát ročne dezinsekcia v dobe apríl – máj, september - október 

 

Článok XVIII. 
Spôsob  odstraňovania  tuhého  odpadu 

 

 

Tuhý odpad sa v PDS zbiera do uzatvárateľných odpadových nádob (smetné koše), ktoré sú 

vystlané  plastovým vrecom, ktoré sa vyprázdňujú denne alebo podľa potreby. Z odpadových nádob sa 

tuhý odpad sústreďuje do uzatvárateľných plastových vriec, ktoré sa ihneď po naplnení odnášajú do 

veľkokapacitných zberných nádob, dodaných firmou OLO Bratislava. Na základe zmluvy je tento 

odpad odvážaný firmou OLO Bratislava 2x za 7 dní. 
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Článok XIX. 
Povinnosti  prevádzkovateľa  pri  výskyte  prenosného  ochorenia 

 
Pri podozrení alebo výskyte prenosnej choroby je PDS ako prevádzkovateľ povinný postupovať 

v zmysle zákona 355/2007 Z. z. § 52, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a v zmysle 

zákona 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve. 

 

Pri podozrení a výskyte prenosnej choroby je povinná riaditeľka PDS v spolupráci 

so všeobecným lekárom pre dospelých spolupracujúcim s PDS vydať vyhlásenie, že návštevy v PDS 

sa neodporúčajú. Dezinfekcia predpokladaných kontaminovaných plôch sa musí vykonávať  3-krát 

denne (kľučky, sťahovadlá WC, vodovodné batérie, záchodové sedadlá, umývadlá ...).  

 

 

Opatrenia pri podozrení a výskyte prenosných ochorení: 

 

- V nevyhnutne potrebnej lehote zabezpečiť hlásenie ochorenia alebo podozrenie z prenosného 

ochorenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave.  

 

Zodpovedný: všeobecný lekár pre dospelých spolupracujúci s PDS 

 

Bezodkladne zariadiť izoláciu chorého. 

 

Zodpovedný: vedúca sociálno - ošetrovateľského úseku  

   

- Po dohode so zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zariadiť kultivačné 

vyšetrenie prijímateľov sociálnych služieb  a zamestnancov PDS. 

 

Zodpovední: všeobecný lekár pre dospelých spolupracujúci s PDS 

                       vedúca sociálno - ošetrovateľského úseku   

 

- Bezodkladne vydať písomný príkaz na vykonávanie dôkladnej ochrannej a ohniskovej dezinfekcie 

všetkých kontaminovaných plôch a predmetov v objekte PDS. 

 

Zodpovední: riaditeľka PDS   

                       všeobecný lekár pre dospelých spolupracujúci s PDS 
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- Dôsledná kontrola a následné vykonávanie dôkladnej ochrannej a ohniskovej dezinfekcie všetkých 

kontaminovaných plôch a predmetov v objekte PDS. Vykonávanie zvýšenej frekvencie umývania a 

dezinfekcie rúk prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov, kontrola dodržiavania príkazu 

riaditeľky PDS, praktického lekára a vedúcej sociálno - ošetrovateľského úseku  

 

Zodpovedný: staničná sestra  SOÚ 
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Článok XX. 
Z Á V E R E Č N É    U S T A N O V E N I A 

 

 

1. Tento Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva, ktorým je schválený.  

2. Dňom účinnosti tohto prevádzkového poriadku sa zrušuje prevádzkový poriadok zo dňa 

01.12.2015. 

3. Tento prevádzkový poriadok bol vypracovaný za účasti zástupcov zamestnancov a prerokovaný 

s odborovou organizáciou pri PDS. 

4. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre: 

a) zamestnancov PDS, 

b) prijímateľov sociálnych služieb PDS. 

5. Prevádzkový poriadok je k dispozícii u riaditeľky PDS a u vedúcich úsekov. 

6. Návrhy na zmeny a doplnky prevádzkového poriadku je možné predkladať riaditeľke PDS 

prostredníctvom vedúcich úsekov, resp. prostredníctvom zástupcov prijímateľov sociálnych 

služieb vo Výbore prijímateľov.  

7. Zmeny a doplnenia prevádzkového poriadku vydáva riaditeľka PDS po predchádzajúcom 

odsúhlasení s odborovou organizáciou pri PDS formou očíslovaného dodatku. 

8. S prevádzkovým poriadkom boli zamestnanci oboznámení na pracovnej porade dňa 07.05.2019. 

9. Prijímatelia sociálnych služieb boli s prevádzkovým poriadkom (v rozsahu ustanovení, ktoré sa 

ich bezprostredne dotýkajú) oboznámení na stretnutí dňa 07.05.2019. 

 

V Bratislave dňa 07.05.2019 

 

 

 

 

 

 

Katarína Čičová       Mgr. Jana Artnerová, MHA 
predsedníčka ZO OZ PDS                       riaditeľka PDS 
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Petržalský domov seniorov 
Vilová 19/A, 851 01 Bratislava 

 

 

 

 

 

Príloha k smernici č. 1/2019 

PREVÁDZKOVÉHO  PORIADKU 
_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Mgr. Jana Artnerová, MHA                                                                                                              
riaditeľka PDS 

 

 

 

 

Názov poskytovateľa sociálnej služby  Petržalský domov seniorov 

Sídlo poskytovateľa poskytovania sociálnej služby Vilová 19/A, 851 01 Bratislava 

Poradové číslo vnútorného predpisu 1/2019 

Schválila  Mgr. Jana Artnerová, MHA, riaditeľka 

Dátum schválenia vnútorného predpisu 07.05.2019 

Účinnosť vnútorného predpisu od  07.05.2019 

Ruší sa vnútorný predpis  Prevádzkový poriadok zo dňa 01.12.2015 

Prílohy Pôdorys stravovacej prevádzky 
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