
Zoznam osobných vecí potrebných pri prijatí klienta do 

Zariadenia pre seniorov KATKA 
 
 

1 ks župan  2 ks uterák 

3 ks sveter  2 ks osuška 

4 ks pyžamo, nočná košeľa 2 ks umývacie vrecko 

1 ks oblečenie sviatočné 3 páry pančúch (pančuchové nohavice) 

7 ks spodné prádlo  1 ks čiapka 

3 ks dlhé nohavice/sukne 1 pár poltopánok 

5 ks tielko  1 pár topánky zimné 

3 ks domáce nohavice – tepláky 1 ks vetrovka zimná (kabát)  

10 párov ponožiek  1 ks vetrovka letná/sako 

2 ks papuče 1 ks nerozbitná termoska 

1 ks pohárik, hrnček alebo šálka  

1 ks malý tanierik (môže byť aj plastový),l ks  malá miska 

1 ks čajová lyžička, prípadne príbor (aby mali svoje na izbe) 

Toaletné potreby: 

- Mydlo ( tekuté ), šampón, sprchový šampón,  pleťové mlieko, papierové vreckovky, vlhčené 

utierky, zubná pasta, kefka, pohár / hrnček, hrebeň, krém, masážny gél , čistiaca pena 

Menalind, ramienka na šaty 

- Holiace potreby / strojček, mydlo pena, kefka, voda po holení - muž 

 

Nezabudnite si  priniesť: 

Občiansky preukaz, kartu poistenca, lieky na jeden mesiac, ktoré dlhodobo (bežne) užívate, 

zdravotné pomôcky, inkontinenčné pomôcky na jeden mesiac, zdravotný záznam.  

Do ZPS KATKA  si môže obyvateľ po dohovore so štatutárom zariadenia priniesť  

osobné veci, ktoré mu pripomínajú domov. 

 

Prílohy k Žiadosti o uzatvorenie zmluvy a potrebné dokumenty k nástupu: 

- Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov 

- Rozhodnutie o výške dôchodku  

- Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za socilnu službu 

(podpis klienta overený notárom) 

- Ak žiadateľ poberá dávky v hmotnej núdzi – rozhodnutie o ich priznaní 

- Ak je žiadateľ zbavený spôsobilosti na právne úkony – právoplatné rozhodnutie súdu 

i uznesenie o určení opatrovníka 

- Ak žiadateľ  poveril niekoho zastupovaním v právnych úkonoch za seba – 

splnomocnenie na výkon overené notárom 

- Rozhodnutie o poberaní kompenzácií, preukaz ZŤP 

- Potvrdenie od lekára o tom, že žiadateľ nemá kontraindikáciu ku dňu nástupu do 

zariadenia: - vyšetrenie na bacilonosičstvo, výter z rekta, výter z hrdla, RTG pľúc 

s vyhodnotením alebo pľúcne vyšetrenie, krvné testy – krvný obraz, protilátky na 

hepatitídu B a C, HbsAg, biochémia 

- Potvrdenie o bezinfekčnosti 

 


