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DOMÁCI PORIADOK  
Denného centra zdravotne postihnutých  

 

 

1. Denné centrum zdravotne postihnutých Vám slúži ako spoločenské 
stredisko, miesto odpočinku, zábavy a uspokojovania Vašich osobných 
záujmov a potrieb. 

2. Denné centrum zdravotne postihnutých je otvorený v pondelok, stredu a vo 
štvrtok v čase od 14,00 do 18,00 hod. 

3. Pri organizovaní spoločenských a kultúrnych podujatí môže samospráva 
centra jednorázovo rozhodnúť o zmene otváracích a zatváracích hodín 
centra. 

4. Centrum splní svoje poslanie, ak si v ňom vytvoríte príjemné prostredie. 
Dbajte preto, aby Vám nikto neničil zariadenie centra (nábytok, knihy, 
časopisy a pod.) nevhodným používaním alebo protiprávnym konaním. 

5. Knižnica centra je zriadená pre Vaše poučenie a zábavu. Preto 
zaobchádzajte šetrne s knihami, gramoplatňami. Knihy si môžete zapožičať 
v čase prevádzky centra.  

6. Dbajte aby časopisy a dennú tlač nikto neodnášal, netrhal a nevystrihoval. 
Sú určené všetkým návštevníkom centra. 

7. Buďte voči sebe ohľaduplní, nevyvolávajte spory a vzájomne si pomáhajte. 
8. V centre sa budete cítiť príjemne, ak budete vo všetkých jeho priestoroch 

udržiavať čistotu a poriadok. V miestnostiach centra dôkladne vetrajte a 
pomáhajte pri udržiavaní poriadku. 

9. Fajčenie je v celom objekte centra zakázané.  
10. V centre platí prísny zákaz odnášania zariadenia vrátane vybavenia 

kuchyne. Zakázané je tiež premiestňovanie inventára do iných miestností. 
11. V centre nehrajte hazardné peňažné hry. 
12. V centre je povolené striedme požívanie alkoholických nápojov, nestrpte 

však medzi sebou alkoholikov a upozornite na pitie bez poznania miery. 
13. Každý podľa svojich možností prispejte k obohateniu života zariadenia, 

pripravovaných programov a činnosti záujmových útvarov 
14. Priestory sa v čase mimo prevádzky centra môžu prenajať záujemcom za 

úhradu nákladov. Zmluvu o prenájme uzatvára OSS. 
15. Rešpektujte pokyny predsedu a členov samosprávy centra. 

 
V Šali dňa 21. mája 2009 

Dr. Ľubor   GÁLL 
   riaditeľ OSS 


