
 
 

 

V Moldave nad Bodvou, dňa 14.02.2019 
 

 
DOMOVÝ PORIADOK 

Denného centra seniorov Moldava nad Bodvou  
 
Domový poriadok vychádza z princípov zachovania ľudskej dôstojnosti a autonómie užívateľov 
sociálnych služieb, z rešpektu k ich názorom, kladie dôraz na dodržiavanie ľudských a občianskych 
práv. 
 
 
1. Denné centrum (ďalej len DC) slúži seniorom mesta ako spoločenské stredisko. Je miestom 

odpočinku, zábavy a uspokojovania osobných záujmov a potrieb. 
2. Denné centrum je otvorené denne mimo piatku a soboty v čase od 14,00 do 19,00 hod. 
3. Pri organizovaní spoločenských a kultúrnych podujatí môže samospráva DC jednorázovo 

rozhodnúť o zmene otváracích a zatváracích hodín centra. 
4. Centrum splní svoje poslanie, ak sa v ňom vytvorí príjemné prostredie. Je potrebné dbať na to, 

aby nikto neničil jeho zariadenie (nábytok, televízor, knihy, časopisy a pod.) nevhodným 
používaním alebo protiprávnym konaním. 

5. Knižnica DC je zriadená pre poučenie a zábavu. Preto sa zaobchádza šetrne s knihami či 
časopismi. Knihy je možné zapožičať si v čase prevádzky centra.  

6. Časopisy a denná tlač sa neodnáša, netrhá a nevystrihuje. Sú určené všetkým návštevníkom 
centra. 

7. Vyžaduje sa vzájomná ohľaduplnosť, nevyvolávajú sa spory a vzájomná pomoc je vítaná. 
8. V centre sa bude každý cítiť príjemne, ak bude vo všetkých jeho priestoroch udržiavaná čistota a 

poriadok. 
9. Fajčenie je v celom objekte denného centra zakázané. 
10. V centre platí prísny zákaz odnášania hnuteľných vecí vrátane vybavenia kuchyne. Zakázané je 

tiež premiestňovanie inventára do iných miestností. 
11. V centre sa nehrajú hazardné peňažné hry. 
12. V centre je povolené striedme požívanie alkoholických nápojov, pitie bez poznania miery sa 

oznamuje správcovi. 
13. Každý podľa svojich možností prispeje k obohateniu života denného centra, pripravovaným 

programom a činnosti záujmových útvarov. 
14. Priestory denného centra sa v čase mimo jeho prevádzky môžu prenajať záujemcom za úhradu 

nákladov. Zmluvu o prenájme uzatvára mesto Moldava nad Bodvou. 
15. Vyžaduje sa rešpektovanie pokynov predsedu a členov samosprávy denného centra. 
 
 
 

 JUDr. Ing. Slavomír Borovský 
            primátor mesta 


