Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov
Miestny úrad mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7
040 22 Košice
___________________________________________________________________________

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DENNÉHO CENTRA
v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
v Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov

Prevádzkový poriadok Denného centra, Jegorovovo nám. 5, Košice
Čl. I
Identifikačné údaje
Zriaďovateľ :
Sídlo:
IČO:
Sídlo DC:
Prevádzkovateľ:
Vlastník objektu:

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov
Dvorkinova 7, Košice
00690 988
Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice
Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov
Mesto Košice

Druh zariadenia:
Denné centrum je oddychové zariadenie pre prijímateľov sociálnej služby. Prijímateľom
sociálnej služby je fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo
starý rodič s vnukom alebo vnučkou.
Čl. II
Priestorové usporiadanie a funkčné členenie denného centra
Denné centrum má nasledovné miestnosti: vstupná časť – chodba, miestnosť pre upratovačku
– sklad čistiacich potrieb, vstupná chodba na prezúvanie, WC pánske, WC dámske,
prechodová chodba, veľká spoločenská miestnosť – otvorený priestor troch miestností, malá
miestnosť – kancelária, príručný sklad, malá čajová kuchyňa. Každá miestnosť je zariadená
podľa účelovosti, podlahy sú umývateľné. V kuchynke je inštalovaný dres. Pri WC je
umývadlo na osobnú hygienu. Priestory majú zabezpečené prirodzené vetranie a sú
dostatočne osvetlené veľkými oknami s tienidlami – žalúzie.
Denné centrum je napojené na zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu. Teplá
úžitková voda je zabezpečovaná z vykurovacieho zdroja. Budova je napojená na centrálne
vykurovanie a verejnú kanalizáciu.
Čl. III
Organizácia prevádzky
Zariadenie je otvorené v pondelok, stredu a štvrtok v čase od 12:00 hod. do 17:00 hod. Počas
sviatkov a voľných dní je otvorené podľa potreby. V prípade organizovania spoločenských
a kultúrnych podujatí je prevádzková doba podľa dohody a po predchádzajúcom súhlase
starostu.
Členovia denného centra sa zúčastňujú na akciách a činnosti denného centra v určenom čase
v určených dňoch.
Všetci členovia denného centra a návštevníci sú povinní zdržiavať sa v tých priestoroch, ktoré
sú na to určené. Sú povinní dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia a rešpektovať pokyny
zamestnancov mestskej časti a samosprávy denného centra. V celom objekte denného centra
je prísny zákaz fajčenia a konzumácie alkoholických nápojov.
Členovia denného centra, ktorí poškodzujú zariadenie denného centra alebo konajú v rozpore
s dobrými mravmi, zodpovedajú za svoje konanie podľa platných právnych predpisov( Zákon

o priestupkoch, Trestný zákon, Občiansky zákonník). Takýmto osobám nebude umožnené
využívať priestory a zariadenie denného centra.

Čl. IV
Zameranie denného centra
Celá činnosť denného centra má povzbudzovať členov k aktivite, sebarealizácii, začleňovať
ich do diania mestskej časti , mesta Košice a spoločnosti. Činnosť má tiež prispievať
k nadväzovaniu kontaktov medzi ľuďmi, vytváraniu pocitu spolupatričnosti a tak ich
zbavovať pocitu osamelosti. Poslaním denného centra je uspokojovanie ich kultúrnych
a spoločenských potrieb, podporovanie osobných záujmov a záľub.
Činnosť denného centra je obsiahnutá v Štatúte denného centra.
Čl. V
Zabezpečenie čistoty a údržby priestoru
Na upratovanie sa používajú roztoky syntetických čistiacich prostriedkov v koncentráciách
odporúčaných výrobcami, ktoré sa pripravujú vo vode. Pri upratovaní sa používajú klasické
ručné pomôcky, umývacie a čistiace nástroje, handry, ktoré sú rozlíšené podľa spôsobu ich
použitia.
Pomôcky na upratovanie, čistiace a dezinfekčné prostriedky sú uložené v sklade čistiacich
potrieb, mimo dosahu návštevníkov denného centra. Za ich bezpečné uloženie zodpovedá
upratovačka. Čistiace pomôcky sa po použití dezinfikujú a sušia mimo dosahu návštevníkov
denného centra.
Upratovanie priestorov:
Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov má uzatvorenú pracovnú zmluvu v súlade
s platným Zákonníkom práce v rozsahu, aby bolo zabezpečené kvalitné upratovanie
priestorov denného centra.
Frekvencia upratovania:
Denné centrum sa upratuje trikrát v týždni: bežné upratovanie, vrátane vynášania odpadkov,
vysávanie a umývanie podlahy s použitím čistiacich prostriedkov, dezinfekcia sociálnych
zariadení. Bežné upratovanie pred vstupom do objektu. Umývanie okien 2x ročne.
Deratizáciu priestorov vykonáva dvakrát ročne alebo podľa potreby zmluvný partner.
Zneškodnenie odpadu:
V odpadových nádobách sa používajú hygienické vrecká. Odpadový kôš sa týždenne
dezinfikuje a umýva. Odpad z miestnosti denného centra vynáša upratovačka do kontajnerov.
Čl. VI
Uplatňovanie zákona
Uplatňovanie zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v zmysle ustanovenia § 6 ods. 5 o ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v náväznosti na § 7, odsek 1 písm. c/ a h/ zákon NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane
nefajčiarov.

V dennom centre sa rešpektuje zákaz fajčenia, pri vstupe do budovy je umiestnený na
viditeľnom mieste nápis zákaz fajčenia. Zamestnanci a návštevníci denného centra sú pri
dodržiavaní zákazu fajčenia kontrolovaní.
V prípade mimoriadnych udalostí je zodpovednou osobou samostatný odborný referent
kultúry a denného centra , ktorý je zamestnancom mestskej časti :
Bc. Katarína Dziaková, tel. č. 0911 568 091
Tiesňové volania: 112
Hasiči:
150
Rýchla zdravotnícka služba: 155
Polícia:
158
Mestská polícia stanica Východ: 0918 111 491
Dátum vypracovania prevádzkového poriadku:15. 2. 2017

Mgr. Jozef Andrejčák
starosta

Spracovala: Mgr. Alena Hermanová,
ved. odd.soc. vecí, kultúry a športu

