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I. 
Stručný popis zariadenia  

 
     Domov Jesienka Šurany bol zriadený na základe § 4, ods. 3, písm. j/, zák. SNR č. 369/1990 Zb.z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 18, ods. 3 zákona č. 195/1998 Zb.z. 

v znení neskorších zmien a doplnkov s účinnosťou od 01.10.2006 ako príspevková organizácia mesta 

s právnou subjektivitou a vlastným rozpočtom. Organizácia začala svoju činnosť 01.03.2007 a je 

zapísaná v Registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Úrade Nitrianskeho 

samosprávneho kraja, reg. číslo: 95 (ďalej Register). 

Domov Jesienka Šurany zabezpečuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v rámci hlavnej činnosti. Podnikateľskú činnosť 

organizácia nevykonáva. 

V súlade so zápisom v Registri poskytuje Domov Jesienka Šurany nasledovné služby: 

1. Zariadenie pre seniorov (ďalej ZpS) a špecializované zariadenie (ďalej ŠZ) – pobytová forma 
poskytovania komplexných sociálnych služieb na neurčitý čas s nepretržitou prevádzkou. 
Celková kapacita zariadenia je 60 lôžok, z toho 28 ZpS a 32 ŠZ. 

2. Útulok – pobytová forma sociálnej služby poskytovaná na určitý čas fyzickým osobám 
v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu 
doterajšie bývanie užívať. Kapacita 18 miest. 

3. Opatrovateľská činnosť – terénna forma sociálnej služby poskytovaná na neurčitý čas 
v domácnosti fyzickým osobám (občanom mesta Šurany), ktoré sú odkázané na pomoc iných 
fyzických osôb pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, základných 
sociálnych aktivitách. 

4. Jedáleň – poskytovanie (príprava a výdaj) obedov obyvateľom mesta Šurany, ktorí dovŕšili 
dôchodkový vek, alebo majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.  

5. Požičiavanie pomôcok – terénna forma sociálnej služby. 

Zariadenie ponúka pre prijímateľov sociálnej služby /ďalej len prijímatelia/ množstvo podporných 
aktivít, kde môžu zmysluplne tráviť svoj čas a čo najviac sa integrovať do normálneho života.  Majú 
možnosť pracovať v rámci aktivít s prvkami pracovného vyžitia, tráviť svoj voľný čas prostredníctvom 
voľno časových aktivít. Majú tiež vytvorené podmienky podľa vierovyznania na sprostredkovanie 
pastoračnej starostlivosti duchovným cirkvi.  Pravidelne jedenkrát v mesiaci sa koná svätá spoveď a 
následne omša v kaplnke zariadenia. Na požiadanie sa prijímateľom zabezpečujú kadernícke a 
kozmetické služby, ako aj  pedikúra.  

 Významné je zabezpečenie pravidelných denných aktivít a terapií: kognitívna rehabilitácia, tréningy 

pamäte, spomienkovanie, zmyslová aktivizácia, atď. K zmysluplnému využitiu voľného času slúži tiež 

knižnica v spoločenskej miestnosti zariadenia.  

Okrem týchto činností sa prijímatelia v našom zariadení môžu zúčastňovať rôznych iných aktivít - 

prechádzok, spoločenských, športových i kultúrnych podujatí. 

Voľný čas môžu tráviť vo vlastnej záhrade s bezbariérovým vstupom a posedením v altánku. 

Spokojnosť a dôstojný život našich prijímateľov vnímame ako našu prioritu. Berieme ich ako 

rovnocenných partnerov, ktorí sa slobodne rozhodujú a podľa úrovne ich fyzických a duševných 

schopností sa tiež spolupodieľajú na ponúknutej pomoci. Prijímatelia v zariadení sa podieľajú na 

rôznych typoch kultúrnych, záujmových činnosti a rehabilitácie.                                                         
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II. 
Aktuálna situácia z hľadiska úrovne poskytovaných služieb 

a výhľadov do budúcnosti 
 

      Domov Jesienka Šurany poskytuje sociálne služby, ktoré sú v maximálne možnej miere 

orientované na prijímateľa. Súčasťou poskytovanej služby je okrem sociálnej práce a sociálneho 

poradenstva tiež nepretržitá zdravotná starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti 

zabezpečená prostredníctvom zdravotných sestier, zdravotníckych asistentov a opatrovateliek. 

Okrem toho poskytujeme ešte fyzioterapeutickú starostlivosť prostredníctvom ADOS a sociálnu 

rehabilitáciu, čo zahrňuje nácvik seba obslužných činností a podporu prijímateľov  k samostatnému, 

či menej závislému uspokojovaniu svojich potrieb. Lekársku starostlivosť zabezpečujú všeobecní 

lekári, ktorí do zariadenia prichádzajú  podľa závažnosti zdravotného stavu  a rozhodujú o ďalšom 

postupe liečby. V prípade potreby sú prijímatelia odoslaní na vyšetrenie, prípadne doliečenie do 

zdravotníckych zariadení. V týchto prípadoch je pre prijímateľa zabezpečený sprievod z radov 

zamestnancov, alebo rodinných príslušníkov. Pravidelne mesačne dochádza do zariadenia alebo 

podľa potreby psychológ.  

Snažíme sa umožniť naším prijímateľom stať sa súčasťou miestnej komunity, budujeme dobré vzťahy 

s verejnosťou a vytvárame otvorené a prirodzené vzťahy s okolím. Taktiež nezabúdame na 

spoluprácu a komunikáciu s rodinou a blízkymi osobami našich prijímateľov.  

Ku kvalite a forme poskytujúcich služieb sa prijímatelia môžu vyjadrovať na stretnutiach s vedením 

zariadenia a jeho personálom a tiež prostredníctvom ich zástupcov, čím odstraňujeme i psychické 

bariéry (nevšímavosť, neochota, neinformovanosť) a vznik možných konfliktov medzi prijímateľmi a 

zamestnancami.  

Aby sa zamedzilo strate pôvodného zázemia, má prijímateľ právo tráviť svoje dni aj mimo zariadenia, 

spolu so svojou rodinou. Cieľom je sociálna integrácia, tzn. udržať prijímateľov v kontakte s ich 

sociálnym okolím a vylúčiť tak riziko sociálneho odlúčenia.  

Dôležitými činiteľmi pri plnení našich cieľov je akceptovanie slobodnej voľby a výberu cieľov 

z hľadiska prijímateľov, komunikácia, empatia, tvorivosť, tímová spolupráca a sústavné vzdelávanie. V 

globále nám tieto činitele poskytujú široké spektrum aktivít zameraných na ich rozvoj a snažíme sa o 

vysoko individuálny prístup ku každému z nich. Individuálna práca s prijímateľmi je veľmi náročná, ale 

otvorenosť a spolupráca jednotlivých úsekov a pracovníkov môže viesť k jej vyššej kvalite. Prijímateľ 

sociálnej služby má vypracovaný individuálny plán, kde sú stanovené osobné ciele na dosiahnutie čo 

najvyššej miery samostatnosti a spokojnosti prijímateľa. Pri poskytovaní služieb v našom zariadení 

zachovávame diskrétnosť a mlčanlivosť o citlivých a osobných informáciách našich prijímateľov. 
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III. 
SWOT analýza 

Hlavné výstupy: 2023 

Silné stránky  Slabé stránky 

 

 sociálne kontakty  

 zabezpečené bývanie 

 24 hod. opatrovateľská 

a ošetrovateľská služba 

 pocit bezpečia 

 aktivity, možnosť kultúrneho vyžitia 

 nadštandardná kvalita zariadenia 

 priateľský personál  

 realizácia supervízie v zariadení  

 

 obmedzené samostatné rozhodovanie 

 nové prostredie 

 strata zaužívaných aktivít 

 pravidlá, kontroly, časové plány, 

predpisy 

 najbližšie okolie prevažne ľudia 

v seniorskom veku 

 konfrontácia so smrťou 

 minimálna privátna sféra 

 osamelosť, pocit ohraničenosti 

Príležitosti Ohrozenia 

 

 zvyšovanie kvality života 

prijímateľov rekonštrukciou 

a modernizáciou zariadenia 

 školenia a zvyšovanie kvalifikácie 

personálu a tým zvyšovanie kvality 

poskytovaných služieb 

 rekonštrukcia izieb  4  lôžkových na 

2 lôžkové  

 stoličkový výťah na dve schodiská 

pre telesne a pohybovo 

znevýhodnených  prijímateľov 

 zvýšiť frekvenciu supervízie  , napr. 

2- krát do roka  

 

 

 obmedzené možnosti čerpania 

finančných prostriedkov z fondov EÚ 

na skvalitnenie sociálnych služieb 

 nedostatok opatrovateliek, zlé 

finančné ohodnotenie  

 

 finančné obmedzenia   

 

 

 finančné obmedzenia   

 

 

 finančné obmedzenia 
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IV. 

Vízia zariadenia 
 

Zariadenie poskytuje sociálne služby, ktoré sú flexibilné a maximálne orientované na prijímateľa. 

Poskytované služby sa snažia napĺňať štandardy kvality v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov.  Zariadenie poskytuje nepretržitú celoročnú sociálnu službu pre 

prijímateľov, ktorí sú ubytovaní.  

Základnou víziou nášho zariadenia  je: 

 našej činnosti dosiahnuť spoločnou prácou plné uspokojovanie potrieb a požiadaviek 
prijímateľov a ich blízkych, získať ich uznanie so súčasným dosiahnutím spokojnosti 
zamestnancov. 

Poslaním nášho zariadenia je : 

 zabezpečovanie komplexných sociálnych služieb starým, zdravotne ťažko postihnutým 
občanom a občanom, ktorí sú v sociálnej a hmotnej núdzi celoročne a to poskytovaním: 

 a/ základnej starostlivosti:  stravovanie, bývanie, prístrešie, zaopatrenie. 

               b/ ďalšej starostlivosti:  poradenstvo, záujmová činnosť, kultúrna činnosť, rehabilitačná  
                                                           činnosť, sociálna práca 

 poskytovať sociálne služby na základe etického a odborného prístupu v súlade s ochranou 
ľudských práv a základných slobôd tak, aby pre prijímateľov boli rozvíjané a podporované 
také opatrenia, programy a postupy, ktoré prostredníctvom podpory vedú k zlepšeniu 
zdravotného stavu našich prijímateľov, podporujú ich aktívny život a vytvárajú predpoklady 
pre udržanie fyzických a psychických schopností podľa priania, možností a schopností. 

Hodnoty s ktorými sa riadime sú :  

 Veríme, že každý človek bez ohľadu na svoj hendikep a postih telesný, alebo mentálny je 
výnimočný a jedinečný. Má hodnotu a zaslúži si patričné prijatie a zaobchádzanie bez ohľadu 
na svoje znevýhodnenie. 

 Veríme, že našou povinnosťou a každodennou prácou je vytvárať a skrášľovať prostredie v 
ktorom budú vznikať kvalitné sociálne služby ako odpoveď na potreby ľudí odkázaných na 
pomoc iných. 

 Veríme, že prejavená dôvera našich prijímateľov a svedomitá práca našich zamestnancov 
patria k najdôležitejším hodnotám organizácie, ktorými sa organizácia riadi a stavia na nich.   

Účel :  

je poskytovanie pobytových služieb v zariadení pre  seniorov a v špecializovanom zariadení a to  
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A/  

1. Zariadenie pre seniorov 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba: 

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej 
stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo 

b)fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení 
potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

2. Špecializované zariadenie 

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné 
postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová 
porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS 
alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa. 

B/ Útulok 

V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá 
zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.  

C/ Opatrovateľská služba 

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá 

a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 
3 a zákona o sociálnych službách, 

b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a 
základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.   

D/ Požičiavanie pomôcok 

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 
postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.  

E/ Jedáleň 

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá 

a)nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, 
b)má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo 
c)dovŕšila dôchodkový vek. 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Peter%20BartoviÄ�/Desktop/zÃ¡kon%20448.html%23prilohy.priloha-priloha_c_3_k_zakonu_c_448_2008_z_z.oznacenie
file:///C:/Users/Peter%20BartoviÄ�/Desktop/zÃ¡kon%20448.html%23prilohy.priloha-priloha_c_3_k_zakonu_c_448_2008_z_z.oznacenie
file:///C:/Users/Peter%20BartoviÄ�/Desktop/zÃ¡kon%20448.html%23paragraf-2.odsek-2.pismeno-a
file:///C:/Users/Peter%20BartoviÄ�/Desktop/zÃ¡kon%20448.html%23prilohy.priloha-priloha_c_3_k_zakonu_c_448_2008_z_z.oznacenie
file:///C:/Users/Peter%20BartoviÄ�/Desktop/zÃ¡kon%20448.html%23prilohy.priloha-priloha_c_3_k_zakonu_c_448_2008_z_z.oznacenie
file:///C:/Users/Peter%20BartoviÄ�/Desktop/zÃ¡kon%20448.html%23prilohy.priloha-priloha_c_4_k_zakonu_c_448_2008_z_z.oznacenie
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V. 

Strategický (hlavný cieľ) zariadenia 
 

Hlavným cieľom zariadenia je poskytovanie kvalitnej a komplexnej starostlivosti prijímateľom 

sociálnej služby so zreteľom na humánny a etický prístup k prijímateľom zariadenia. V zariadení sa 

snažíme vytvárať priestor pre sebarealizáciu prijímateľov, podporovať ich socializáciu a v čo najväčšej 

miere vytvárať pocit domova a súkromia. V rámci neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných 

sociálnych služieb vytvárame prostredie dôvery a atmosféru vzájomného rešpektu, profesionálnej 

odbornosti a zodpovednosti. 

Strategický plán vychádza z analýzy súčasného stavu zariadenia, je v súlade s  Koncepciou rozvoja 

sociálnych služieb VÚC, Komunitným plánom sociálnych služieb Mesta Šurany a zákonom č. 448/2008 

Z.z. o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  

 
VI. 

Krátkodobé (čiastkové) ciele rozvoja zariadenia 
 

1. Skvalitnenie procesu individuálneho plánovania 

Spôsob realizácie:  

 intenzívnejšie prepojenie sociálneho a zdravotného úseku v procese individuálneho 
plánovania 

 intenzívnejšia kontrola administrácie individuálnych plánov kľúčovými pracovníkmi 
 priebežné vzdelávanie všetkých zamestnancov vzhľadom na potreby individuálneho 

plánovania 
 informovanie prijímateľov o ďalších možnostiach smerujúcich ku skvalitneniu ich života na 

spoločných komunitách, vo vydávaných smerniciach, zvládanie krízovej intervencie. 
 zisťovanie cieľov na základe individuálnych plánov, navrhovanie prijateľných riešení zo strany  

sociálneho pracovníka prijímateľom. 
Časová perspektíva naplnenia cieľa: priebežne  

Vyhodnotenie : za 1 rok 

2. Skvalitnenie manažmentu kvality v Domove Jesienka Šurany 
Spôsob realizácie:  

 implementácia podmienok kvality medzi zamestnancami a prijímateľmi formou spoločných 
porád a stretnutí.  

Časová perspektíva naplnenia cieľa: priebežne  
Vyhodnotenie: za 1 rok  
 
3. Udržanie a ďalší rozvoj kvality sociálnych služieb, vychádzajúci z potrieb prijímateľa 

Spôsob realizácie:  

 vybudovanie denného stacionára a zariadenia pre seniorov v počte 10 – 12 jednolôžkových 
izieb v priestoroch bývalej MŠ a zdravotníckeho strediska na ul. Hradná č. 20, Šurany. 
Zároveň v uvedených priestoroch vybudovať samostatnú kuchyňu a vývarovňu pre 
dôchodcov mesta Šurany.  
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Časová perspektíva naplnenia cieľa: 4 roky  

Vyhodnotenie: za  4 roky  

4. Ďalšie vzdelávanie zamestnancov  

Spôsob realizácie:  

 Aktivity sústavného vzdelávania formou odborných seminárov, webinárov   
 

Časová perspektíva naplnenia cieľa: priebežne  

Vyhodnotenie: za 2 roky 

5. Motivácia prijímateľov k záujmovým činnostiam  
Spôsob realizácie:  

 vedenie motivačných rozhovorov s jednotlivými prijímateľmi v rámci stretnutí  
 zlepšovanie podmienok pre realizovanie záujmovej činnosti prostredníctvom zabezpečovania 

potrebných materiálov.  
Časová perspektíva naplnenia cieľa: priebežne  
Vyhodnotenie: 1 x ročne  
 

6. Odborné vzdelávanie v oblasti terapeutických a aktivizačných programov 

Spôsob realizácie: 

 účasť na vzdelávacích programoch s možnosťou získania certifikátu  
 zameranie jednotlivých vzdelávacích programov: kognitívny, rehabilitácia, kreatívna 

reminiscencia, orientácia v realite, komunita, skupinová validácia a aktivizačné programy 
s prijímateľmi v sociálnych službách. 

Časová perspektíva naplnenia cieľa: priebežne  

Vyhodnotenie: za 1 rok 

7. Dosahovať čo najlepšie výsledky v štandardoch kvality 

Spôsob realizácie: 

 oboznámiť personál s obsahom a cieľmi štandardov kvality, vypracovanými smernicami, dbať 
na ich aplikovanie v praxi  

 zefektívnenie dosahovania jednotlivých cieľov vyplývajúcich zo štandardov kvality 
poskytovaných sociálnych služieb. 

Časová perspektíva naplnenia cieľa: priebežne  

Vyhodnotenie:  priebežne 

8. Zamestnanci pracujúci priamo s prijímateľmi, pravidelne prechádzajú supervíziou a vzdelávaním 

Spôsob realizácie:  

 v rámci adaptačného plánu zamestnanca vytvoriť plán individuálneho vzdelávania podľa jeho  
profesijného zaradenia  

 naplánovať supervízne stretnutia na ďalšie obdobie, prenášať získané vedomosti do praxe,  
 vyčleniť finančné prostriedky na vykonávanie supervízie. 

 



9 
 

 
 
Časová perspektíva naplnenia cieľa: priebežne  
Vyhodnotenie: december 2023 
 
9. Zabezpečenie služieb  fyzioterapie v zariadení 

Spôsob realizácie:  

 prijať fyzioterapeuta, prípadne riešiť možnosti prijímania uvedených služieb na dohodu.  

 vykonávanie terapie formou zakúpenia najmodernejších pomôcok. 

Časová perspektíva naplnenia cieľa: priebežne  

Vyhodnotenie: za 2 roky 

 

 
VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

 Interná smernica Strategická vízia, poslanie a ciele zariadenia v podmienkach Domova 

Jesienka Šurany, ul. Matunákova 2 Šurany bola schválená dňa  25.07.2022 a nadobúda účinnosť 

dňom jej schválenia. 

 

 

V Šuranoch dňa 25.07.2022       

 

 

 

 

                                                                                                                      Ing. Peter Bartovič 
                                                                                                                              riaditeľ  
                                                                                                                Domov Jesienka Šurany  
 


