
DOSS – Dom sociálnych služieb n.o., J. Majlátha 1111/11, 077 01 Kráľovský Chlmec 
Tel: 056/63214433, 0908 144916                                              e-mail: dossno@gmail.com 
         
            
    
Vec: Predvolanie k nástupu do zariadenia 
Na základe rozhodnutia o sociálnej odkázanosti a Vašej žiadosti o uzatvorenie zmluvy na 
poskytovanie sociálnych služieb, vyzývame Vás k nástupu do zariadenia na 
……………………………………………. hod. …………..  podľa dohody 
V prípade, že netrváte už na umiestnení v našom zariadení, oznámte nám to prosím písomne. 
 Pri nástupe predložte prosím toto predvolanie a nasledujúce doklady.  
1. Občiansky preukaz - platný ( s uvedením opatrovníka, ak je klient pozbavený),  
2. Preukaz poistenca 
3. Zdravotnú dokumentáciu /zdravotnú kartu/- zasiela doterajší ošetrujúci lekár na adresu 

vybratého lekára v Kráľovskom Chlmci 
4. Potvrdenie o bezinfekčnosti /nie staršie ako 3 dni/ vydané prakt. lekárom alebo 

príslušným zdrav. zariadením / uviesť v prepúšťacej správe/. 
5. Posledné rozhodnutie o dôchodku – výmer zo Sociálnej poisťovne / ak bolo dodané 

v žiadosti, tak nie je potrebné/, resp. aktuálne rozhodnutia o dávkach v hmotnej núdzi 
6. osobné doklady – rodný list , úmrtný list manžela alebo doklad o rozvode  
7. Preukaz ZŤP, rozhodnutie Úradu práce, soc. vecí a rodiny o priznaní dávky na 

kompenzáciu, ak bolo vydané / príspevok na palicu, vozík a pod. /- ak bolo priznané 
8. Primerané vreckové  a finančnú čiastku na zaplatenie úhrady   cca  10 € /1 deň . 

Úhrada sa platí odo dňa nástupu do konca mesiaca. 
9. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s úradne overeným podpisom  
10. Vyhlásenie o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálne služby 
11. Kópiu kúpnej alebo darovacej zmluvy, ak klient v období posledných 5 rokov vlastnil 

nehnuteľný majetok  
12. Overený opis rozhodnutia súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo 

vydané a ustanovenie opatrovníka - resp. plnú moc, ak bola udelená 
13. Vyhotovený zoznam všetkých vecí, vrátane cenín a vkladov 
  
Do zariadenia je potrebné doniesť si: 
-  osobné oblečenie v dostatočnom množstve (hlavne pyžamo, spodné prádlo, tielka, 

ponožky , vrchné oblečenie, spoločenské oblečenie a pod.) 
-  Pohár alebo hrnček, lyžička, príbor, toal. papier, vreckovky, 2x mycia špongia,   
- mydlo, šampón, sprchový gél, krém a ostatné osobné a hygienické a holiace potreby 
-  lieky (+dávkovanie min. na 3 dni), plienky alebo plienkové nohavičky  na celý mesiac 

dopredu (+ doporučenie na plienky),  v prípade ležiaceho klienta drogériu (inko potreby 
– čistiaca pena, krém), preukaz cukrovkára + inzulín 

- Zdravotnícke pomôcky (invalidný vozík, palica, a pod.), antidekubitné pomôcky, okuliare   
- drobné pamiatkové predmety (fotografie, obrázky, kvvety, knihy, vankúšiky, pomôcky na 

ručné práce), mobilný telefón, televízor, rádio, konvica a pod  .  
- deka, posteľnú bielizeň poskytuje zariadenie (môže byť aj vlastná). 
Osobné prádlo a šatstvo je potrebné označiť priezviskom / vyšiť alebo vypísať fixou na 
textil/. 

 
 

Ing. Pavol Horváth 
riaditeľ 



 
Orientačný zoznam vecí potrebných pri prijatí do zariadenia 

 
 

Osobné šatstvo a bielizeň: 
- Spodná bielizeň cca 10 ks 
- Pyžamo, nočná košeľa cca 5 ks 
- Župan 
- Domáce oblečenie (podľa obľúbenosti) – kamaše, tepláky, tričká, svetre, pulóvre 
- Blúzky, košele, sukne, nohavice 
- Kabát, vetrovka 
- Šatka, čiapka, klobúk 
- Ponožky (zimné, letné) cca 10 ks 
- Slávnostnejšie oblečenie (kostým, oblek) 
- Sviatočné oblečenie (zvlášť zabaliť a označiť) 
 
Obuv 
- Zimná, letná 
- Papuče (najlepšie uzatvorené)  2 ks 
- Šľapky do sprchy 

 
Hygienické potreby: 

- Ueráky cca 5 ks 
- Osušky 2 ks 
- Holiace potreby  
- Hygienické vreckovky, hrebeň, zubná kefka, zubná pasta, krém 

 


