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Dodatok č. 2 

k Domácemu poriadku 

 

 
 

Atrium Svidník, n. o. 

 

Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie 

Duklianska 653/25, 089 01 Svidník 

 

Špecializované zariadenie 

Duklianska 2263/26, 089 01 Svidník 

 

 

Dátum účinnosti: 01.06.2021 Podpis: 

Spracoval: PhDr. Slavko Poptrajanovski PhD. 

PhDr. Ivana Jesenská 

 

Schválil: Mgr. Adriána Gmitterová  

Atrium Svidník, n.o. 

Duklianska 653/25, 

Svidník 

Pečiatka neziskovej organizácie:  
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Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
Domáci poriadok v súlade so zákonom č.448/2008 o sociálnych službách a o 

zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“ ) obsahuje zásady pre 
zaistenie pokojného a spokojného života a poriadku v zariadení Atrium Svidník, n.o. 

Domáci poriadok vychádza z princípov zachovania ľudskej dôstojnosti a 
autonómie prijímateľov služieb, z rešpektu k ich názorom a rozhodnutiam, kladie dôraz 
na dodržiavanie ľudských a občianskych práv. Cieľom poskytovaných služieb je dôraz 
na samostatnosť a sebestačnosť prijímateľov sociálnych služieb a zaistenie možného 
súkromia na základe ich individuálnych potrieb. 

Domáci poriadok je záväzný pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov 
zariadenia. Domáci poriadok je záväzný aj pre ostatných občanov, ktorí do zariadenia 
prichádzajú z akýchkoľvek dôvodov.  

 
. 

Čl. II 
 Identifikačné údaje 

 
Atrium Svidník, n.o. má nasledujúce prevádzky:  
 
1. Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie 
    Miesto poskytovania sociálnej služby: Duklianska    653/25,  089 01 Svidník 
 
2. Špecializované zariadenie  
    Miesto poskytovania sociálnej služby: Duklianska 2263/26, 089 01 Svidník 
 
Poskytovateľ sociálnej služby je Atrium Svidník, n.o: 
 
 
Názov prevádzkujúcej spoločnosti:  Atrium Svidník, n.o. 
Sídlo prevádzkujúcej spoločnosti:  Duklianska 25, 089 01 Svidník 
IČO:       50435752 
Zastúpený:                                              Mgr. Adriána Gmitterová – 
                                                                riaditeľka n. o. 
                                                                PhDr. Slavko Poptrajanovski,PhD. 
                                                                riaditeľ zariadení 
Kontakt:      054 7524894 
E-mail:      atrium.no@gmail.com 
Právna forma:     nezisková organizácia 

Forma sociálnej služby:    pobytová, celoročná 

Druh sociálnej služby:    

Zariadenie pre seniorov podľa §35  zákona o sociálnych službách  

Špecializované zariadenie podľa §39  zákona o sociálnych službách 
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Čl. III 
 

Týmto dodatkom sa dopĺňa článok č. V  domáceho poriadku nasledovne: 

 

Sociálne poradenstvo 

 
V rámci sociálneho poradenstva poskytujeme základné sociálne poradenstvo, 

ktoré spočíva v poskytovaní základných informácií o možnostiach riešenia problémov 
našich prijímateľov sociálnej služby a v sprostredkovaní ďalšej odbornej pomoci 
(psychologickej, právnej, inej). Súčasťou sociálno-poradenskej činnosti je aj 
spolupráca s rodinnými príslušníkmi prijímateľov sociálnej služby, čo vedie ku 
skvalitneniu poskytovaných služieb. Za sociálne poradenstvo zodpovedá sociálna 
pracovníčka – prvý kontakt, koordinátorka pre priamu činnosť, sociálna 
pracovníčka/tímlíderka. 

 
 

 
Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento dodatok domáceho poriadku je záväzný pre všetkých prijímateľov a 
zamestnancov a je spracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi. 

2. Zmeny a doplnky domáceho poriadku je oprávnený vykonať poskytovateľ. 

3. Tento dodatok Domáceho poriadku Atrium Svidník, n.o. pre poskytovanie 
sociálnych služieb nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu. 

 
 
Dátum spracovania: 01. 06. 2021 
 

 

 

 
 
 
 
 


