
Zoznam osobných vecí potrebných pri prijatí obyvateľa  

do Domova dôchodcov a DSS v Kremnici 
 

Muž       Žena 

l ks župan       1 ks župan 

3 ks sveter      3 ks sveter 

4 ks pyžamo      4 ks nočná košeľa 

1 ks oblek sviatočný     1 ks šaty sviatočné 

5 ks košeľa      3 ks šaty pracie (na bežný deň) 

7 ks trenírky      3 ks blúzky /dlhý – krátky rukáv/ 

4 ks dlhé nohavice     2 ks sukne 

5 ks tielko      10 ks nohavičky 

3 ks domáce nohavice – tepláky     4 ks spodné košielky 

10 párov ponožiek       3 ks kamašle – tepláky 

10 ks textilné vreckovky    10 ks textilné vreckovky 

2   ks uterák        5 párov ponožky 

2   ks umývacie vrecko      3 páry pančuchy / pančuchové nohavice/ 

4  ks spodky        2 ks uterák 

2  páry papuče          2 páry papuče     

    

1  páry poltopánky       1 pár topánky zimné 

1 pár zimné topánky (kapce)      l pár poltopánky 

1 ks čiapka - šiltovka       3 ks šatová zástera 

1 ks vetrovka zimná       2 ks umývacie vrecko 

1 ks vetrovka letná       2 ks domáce oblečenie  

  

2 ks domáce oblečenie                                                3 ks krátky rukáv tričko 

3 ks tričko krátky rukáv                                              2 ks pulover 

2 ks pulover                                                                1 ks zimný ľahký kabát / vetrovka/  

         1 ks jarný kabát /jarná vetrovka 

          2 ks nohavice dlhé 

          2 ks šatka /čiapka/ klobúk letný, šiltovka 

Toaletné potreby:     Toaletné potreby: 

mydlo, šampón, pleťové mlieko,    mydlo, šampón, pleťové mlieko, 

papierové vreckovky, zubná pasta, kefka                  papierové vreckovky, zubná pasta, kefka,  

pohár /hrnček/, hrebeň, toaletný papier  pohár /hrnček/, hrebeň, toaletný papier 

holiace potreby /strojček, mydlo- pena, kefka,  

voda po holení 

 

Do nášho domova dôchodcov si môže obyvateľ po dohovore s riaditeľom zariadenia priniesť 

osobné veci, ktoré mu pripomínajú domov (napr.  vázičku, vankúš, lampu, vlastnú posteľnú 

bielizeň, rádio, stojan s fotografiami, poličku a iné). 

 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami v Domove dôchodcov a domove sociálnych 

služieb  

v Kremnici.  
 


