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ZOZNAM DOKLADOV, OSOBNÝCH VECÍ A OBLEČENIA PRI NÁSTUPE DO 

ZARIADENIA SENIOR ACTIVE HRIŃOVÁ n.o. 

 

Domov sociálnych služieb SENIOR ACTIVE Hriňová n.o. Vám predkladá zoznam dokladov, osobných 

vecí a ošatenia, ktoré je potrebné si doniesť pri nástupe do nášho zariadenia. 

DOKLADY POTREBNÉ K PRIJATIU: 

- platný občiansky preukaz 

- rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, vydané vyšším územným celkom, mestom alebo obcou 

- preukaz poistenca a preukaz ZŤP (ak ste jeho držiteľom) 

- zoznam liekov s presným rozpisom ich užívania od obvodného lekára, vrátane informácie o všetkých 

odborných ošetrujúcich lekárov, 

- posledné rozhodnutie o výmere dôchodku zo sociálnej poisťovne 

- potvrdenie ÚPSVaR o poberaní dávok a príspevkov ( ak ste ich poberateľom) 

- zdravotná karta a lieky na jeden mesiac 

- rozhodnutie o priznaní bezvládnosti (ak máte) 

- vyhlásenie o majetkových pomeroch s úradne overeným podpisom (priložené tlačivo) 

-  potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako 3 dni (priložené tlačivo) 

 

ZOZNAM OSOBNÉHO OŠATENIA A OSOBNÝCH VECÍ: 

- ošatenie letné, zimné, spoločenské               OZNAČENÉ MENOM 

- domáce oblečenie (viac kusov)  OZNAČENÉ MENOM 

- spodná bielizeň    OZNAČENÉ MENOM 

- pyžamo, nočné košele   OZNAČENÉ MENOM 

- prezuvky (papuče, pevná obuv) 

- obuv (denné nosenie, spoločenská) 

- hygienické potreby (hrebeň, zubná kefka, zubná pasta, čistič zubnej protézy, šampón, mydlo, kozmetické 

prípravky, potreby na holenie,...) 

- 2x uterák, 2x osuška veľká, froté rúško na umývanie  OZNAČENÉ MENOM 

- 2x deka  ( na posteľ, na prikrytie pri TV) 

- veci osobnej potreby, na ktoré máte citovú naviazanosť ( hrnčeky, šálky, tanieriky, obrázky, fotografie, 

vankúšiky, zrkadielko, kvety, veci na ručné práce,...) 

- obľúbené kreslo (ak máte) 

 

 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.                                              .................................................................. 

S pozdravom SENIOR ACTIVE Hriňová n.o.                          PhDr. Mgr. Vlastimil Samek, PhD. 

                                             Riaditeľ zariadenia 
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