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Úvodné ustanovenie 
 

V živote každého človeka príde čas, keď dosiahne vek, v ktorom sa kedysi jednoduché denné 

úlohy stanú náročnými na vykonávanie, kedy trpia rôznymi zdravotnými ťažkosťami. Väčšina 

seniorov by svoj život najradšej prežívala vo vlastnej rodine. Reálny život však ukazuje, že možnosti 

ich naplnenia sú v mnohých oblastiach života obmedzené. Práve zariadenia pre seniorov 

zabezpečujú sociálnu istotu pre seniorov, ktorí sú na ne odkázaní. Ich cieľom je poskytovať kvalitné 

služby seniorom a snaha o ich maximálne možnú integráciu do spoločnosti, predovšetkým použitím 

vhodných nástrojov sociálnej pomoci a metód sociálnej práce.  Zároveň riešia aj problém 

zamestnaných potomkov, ktorí aj napriek všetkej snahe nemôžu svojim najbližším zabezpečiť  

starostlivosť a prežitie pokojnej staroby v domácom prostredí.  

Poslaním zariadenia pre seniorov NZBD ASTRA je poskytovať kvalitné sociálne služby v 

zmysle Zákona č.448/2008 Z.z o sociálnych službách zamestnancami s odbornou kvalifikáciou na 

základe etického a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd tak, 

aby pre prijímateľov sociálnych služieb boli vykonávané odborné činnosti, obslužné činnosti a 

ďalšie činnosti, rozvíjané a podporované také opatrenia, programy a postupy, ktoré by 

prostredníctvom podpory zdravého starnutia viedli k zlepšeniu zdravotného stavu našich seniorov, 

podporovali ich aktívny život a vytvárali predpoklady pre udržanie fyzických a psychických 

schopností podľa ich želania, možností a schopností:  

➢ pri poskytovaní sociálnej služby zohľadňujeme návyky prijímateľov sociálnych služieb a 

spĺňame definované štandardy kvality sociálnych služieb,  

➢ zapájame prijímateľov sociálnych služieb do verejného diania v zariadení, v meste a v 

spoločnosti,  

➢ zaisťujeme nekonfliktné spolužitie prijímateľov sociálnych služieb a ich bezpečnosť,  

➢ zachovávame a pestujeme kontakt s rodinou, blízkymi a komunitami,  

➢ zvyšujeme kvalifikáciu, zlepšujeme zručnosti zamestnancov, 

➢ vytvárame pracovné prostredie vylučujúce vznik možných chýb a podporujúce vzájomnú 

dôveru, zodpovednosť, motiváciu a partnerstvo.  

Smernica strategická vízia zariadenia pre seniorov NZBD ASTRA n.o. je záväzná pre 

všetkých zamestnancov  NZBD ASTRA n. o..  

Smernica musí byť uložená  takým spôsobom, aby bola prístupná všetkým pracovníkom, 

ktorí ju využívajú pri práci. Vedúci organizačného úseku preukázateľne oboznámi podriadených 

pracovníkov s obsahom smernice. Vedúci organizačného úseku zodpovedá za kontrolu dodržiavania 

smernice. Každý pracovník – používateľ smernice v prípade potreby môže podať návrh na zmenu 

spracovateľovi. Smernica je majetkom ZpS NZBD ASTRA n. o., nesmie byť rozmnožovaná, 

odnášaná zo ZpS a odovzdaná tretím osobám.  

 

Základné informácie o zariadení pre seniorov NZBD ASTRA n. o. 
 

 

Názov zariadenia:                               NZBD ASTRA n. o. 

 

Sídlo zariadenia pre seniorov:          Nábrežná č. 22 

                                                             940 01  Nové Zámky 

 

Forma hospodárenia:                        nezisková organizácia 

 

Forma poskytovania starostlivosti:  pobytová forma, celoročná sociálna služba       

                                                             na neurčitý čas 

 

Kapacita zariadenia pre seniorov:   84 miest  
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               Novozámocké bytové družstvo, družstvo IČO: 34122711 so sídlom 940 01 Nové Zámky, 

Nábrežná č. 5062/22 v zastúpení štatutárnym orgánom na základe zákona NR SR č. 2013/1997 Z. 

z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších 

predpisov zakladacou listinou N 155/2016, NZ 28872/2016, NCRls 29693/2016  zo dňa 16. 8. 2016 

zriadilo neziskovú organizáciu  NZBD ASTRA n. o., ktorá je zapísaná  v registri  neziskových 

organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby podľa § 11 ods. 1 zákona o neziskových 

organizáciách pod číslom VVS/NO -16/2016 na základe rozhodnutia  Okresného úradu Nitra číslo: 

OU-NR-OVVS1-2016/035346 zo dňa 18. 8. 2016, ako neverejný poskytovateľ sociálnej služby.  

Zariadenie pre seniorov NZBD ASTRA n. o. je  plne využívaným zariadením sociálnych 

služieb  pre seniorov a ich rodiny,  je moderným zariadením, poskytuje vysoko kvalitné sociálne 

služby spĺňajúce individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb v bezbariérovom prostredí,  

umožňuje svojim klientom - prijímateľom sociálnych služieb tráviť každodenný život v prostredí, 

ktoré je modelom domáceho prostredia, s dodržiavaním ľudských práv a s pocitom bezpečia.  

V zariadení pre seniorov NZBD ASTRA n. o. sa poskytujú, zabezpečujú alebo vytvárajú 

podmienky na tieto činnosti: 

a) odborné činnosti 

 základné sociálne poradenstvo 

 pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 

a v rozsahu prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách 

 sociálnu rehabilitáciu  

 ošetrovateľskú starostlivosť 

 pracovnú terapiu 

b) obslužné činnosti 

 ubytovanie 

 stravovanie 

 upratovanie 

 pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

c) ďalšie činnosti 

 utváranie podmienok na prípravu a výdaj stravy 

 utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 

 utváranie podmienok na záujmovú činnosť a zabezpečovanie záujmovej činnosti 

 utváranie podmienok na rôzne druhy terapie 

 poskytovanie donášky stravy 

d) iné činnosti, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje, ale zvyšujú kvalitu sociálnej služby 

podľa § 15 ods. 3  zákona o sociálnych službách 

 

Zariadenie pre seniorov NZBD ASTRA n. o. poskytuje sociálne služby na základe písomnej 

zmluvy o poskytovaní sociálnej služby medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby, 

ktorej obsah je vymedzený zákonom.  

 

Strategická vízia, hodnoty a ciele 
 

 
Strategická vízia 

Víziou zariadenia pre seniorov NZBD ASTRA n.o. je byť zariadením, ktoré bude 

vyhľadávané nielen pre potrebu byť prijímateľom sociálnej služby, ale najmä pre to, že v zaradení 

pre seniorov NZBD ASTRA n.o. je prijímateľom sociálnej služby poskytovaný odborný, ľudský 

a najmä individuálny prístup, seniori sa cítia tak, ako vo svojej rodine, a kde sa im poskytne dobrá 

opatera a láska zároveň. 

           Strategickou víziou je taktiež skrášľovať, zlepšovať a spríjemňovať prostredie – budovu 

zariadenia, vybavenie priestorov, dopĺňať ošetrovateľskú techniku, zamestnávať nielen odborne ale 



4 

 

najmä ľudsky zdatných pracovníkov a vytvárať také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejšie 

prežitie staroby našich seniorov. 

Základným poslaním je kvalifikovane pomáhať prijímateľovi sociálnej služby v 

nepriaznivej životnej situácii, pomôcť mu nájsť zmysluplné žitie a trávenie voľného času podľa jeho 

individuálnych potrieb a možností, sprevádzať ho v chorobe a životných ťažkostiach 

 

Hodnoty  

Pri svojej činnosti sa zamestnanci zariadenia pre seniorov NZBD ASTRA n.o. riadia 

základnými zásadami a hodnotami poskytovania sociálnych služieb:  

- dodržiavanie ľudských práv a slobôd  

- rešpektovanie osobnosti prijímateľa  

- rešpektovanie vlastnej vôle prijímateľa  

- pomoc vytvárať domov  

- dodržiavanie ochrany osobnosti a mlčanlivosť 

 

Ciele 

Našim cieľom je stať sa najvyhľadávanejším zariadením pre seniorov  poskytujúcim vysoko 

kvalitné sociálne služby spĺňajúce individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb 

v bezbariérovom prostredí. Umožniť prijímateľom sociálnych služieb tráviť každodenný život 

v prostredí, ktoré sa najviac približuje domácemu prostrediu, s pocitom bezpečia, ochrany 

a dodržiavania ľudských práv. Snahou pracovníkov je usilovať sa s najväčším úsilím podporovať 

prijímateľov sociálnych služieb v ich vedomí zvládať mnohé činností a tým napomáhať k ich 

sebaúcte a motivovať ich k ďalšiemu životu.  

Poskytovanými podmienkami bývania sa priblížiť k európskemu štandardu. Štruktúru 

služieb v sociálnej starostlivosti prispôsobiť skupinám prijímateľov sociálnych služieb, ktorí takúto 

službu potrebujú. 

 Našim cieľom je udržať si dobré meno a povesť nášho zariadenia v širokom okolí. Neustále 

skvalitňovať služby, dosiahnuť spokojnosť klientov i zamestnancov. Pri práci so seniormi sa snažiť  

ich udržať čím ďalej mobilných a aspoň čiastočne sebestačných. Podľa možností zlepšovať alebo 

aspoň udržať ich fyzický a psychický zdravotný stav, podporovať a posilňovať ich schopnosti, 

zručnosti, vedomosti. Vrátiť im chuť a radosť do života.  

 

Poskytované služby v  NZBD ASTRA n. o. 
 

            Prijímateľom sociálnych služieb – seniorom poskytuje sociálne služby 42 členný kolektív 

pracovníkov zariadenia pre seniorov. Našim cieľom je poskytovať kvalitné sociálne služby všetkým 

prijímateľom v zariadení pre seniorov, vytvoriť im pohodlie a atmosféru domáceho prostredia, 

v ktorom prežívajú plnohodnotný život v starobe.     

 

Stravovanie 

Stravovanie je poskytované v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a 

zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby podľa stravnej jednotky. Prijímateľom sociálnych 

služieb sa poskytuje celodenné stravovanie: raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá (desiata, 

olovrant). Pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte, a pri výživnej diéte sa poskytujú  raňajky, 

obed, večera a tri vedľajšie jedlá (desiata, olovrant a druhá večera).  Stravovanie je poskytované v 

priestoroch jedálne na prízemí zariadenia. Na požiadanie sa klientom podáva strava priamo pri 

lôžku, prípadne v jedálni na každom podlaží zariadenia pre seniorov. Poskytujeme 2 druhy stravy 

a to racionálnu a diabetickú.  

 Prijímatelia sociálnej služby majú počas celého dňa  na jednotlivých poschodiach k 

dispozícii nápoje na zabezpečenie pitného režimu. Prijímateľom sociálnej služby, ktorí sú odkázaní 

na pomoc inej fyzickej osoby zabezpečí pomoc pri podávaní jedla a donáške nápojov personál 

zdravotného úseku.  
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 Seniori môžu uskladňovať jedlo, ktoré si zabezpečia v chladničkách, ktoré sú im k dispozícii 

v spoločenských miestnostiach na jednotlivých poschodiach zariadenia pre seniorov.  

  

Sociálne poradenstvo 

 Zamestnanci zariadenia pre seniorov poskytujú prijímateľom sociálnych služieb a rodinným 

príslušníkom  potrebné informácie a v prípade potreby im odporúčajú a sprostredkúvajú ďalšiu 

odbornú pomoc.  

 

Sociálna rehabilitácia 

 Na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľov sociálnych služieb 

zariadenie poskytuje odborné činnosti nácvikmi zručností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe. 

Prijímatelia sa učia vykonávať tieto denné činnosti na základe ich možností a schopností. 

 

Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť 

 Zariadenie poskytuje 24-hodinovú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, ktorú 

zabezpečuje odborne vzdelaný  personál. ZPS NZBD ASTRA n. o. zabezpečuje poskytovanie 

zdravotníckej starostlivosti prostredníctvom ambulancií praktického lekára pre dospelých a 

odborných ambulancií v zdravotníckych zariadeniach. Prijímatelia sociálnych služieb majú 

zabezpečenú pravidelnú zdravotnú starostlivosť taktiež priamo v zariadení prostredníctvom 

praktického lekára a odborných lekárov.  

Ošetrovateľské činnosti zahŕňajú tieto zložky:  

• základná ošetrovateľská starostlivosť: zdravotná sestra poskytuje činnosti zamerané na 

uspokojovanie základných potrieb súvisiacich s chorobami a ich komplikáciami  

• špeciálna ošetrovateľská starostlivosť: zahŕňa činnosti zamerané na uspokojovanie 

novovzniknutých potrieb súvisiacich s chorobami a ich komplikáciami  

• diagnosticko-terapeutické činnosti: ide o povinné činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečenia 

diagnostických, terapeutických a rehabilitačných výkonov administratívne činnosti: sú to 

činnosti, pomocou ktorých sú vypracované ošetrovateľské záznamy, plány ošetrovateľskej 

starostlivosti, výsledky vyšetrení, dokumentácia pre zdravotné poisťovne.  

 

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

Tieto činnosti sú vykonávané pravidelne priamo v zariadení v priestoroch na to určených. 

 

Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 

Zariadenie má vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí a finančnej hotovosti. Do 

úschovy môžu byť uložené peňažné hotovosti prijaté do peňažného depozitu, vkladné knižky, 

klenoty a iné cenné veci na základe písomnej dohody o úschove cenných vecí. 

 

Záujmová činnosť 

Záujmová činnosť zameraná na rozvoj schopností a zručností prijímateľov sociálnych 

služieb zariadenia sa realizuje v spoločenských priestoroch a vonkajšej relaxačnej zóne, kde sú 

vytvorené podmienky pre posedenie. Všetky tieto priestory slúžia aj pre činnosť ergoterapie. 

V priestoroch zariadenia sú pre prijímateľov sociálnych služieb ešte k dispozícii priestory 

kaplnky s pravidelnými bohoslužbami, taktiež spoločenské miestnosti, kde majú prijímatelia 

možnosť stretávať sa, uskutočňovať oslavy životných jubileí, sledovať TV, zahrať si spoločenské 

hry alebo si len tak posedieť. 

    

Pracovná terapia 

Pre osvojenie si pracovných návykov a zručností prijímateľov sociálnych služieb zariadenie 

poskytuje v priestoroch tvorivých dielní pracovnú terapiu vykonávaním pracovných aktivít a to pod 

odborným vedením pracovníka  ergoterapie, na účel obnovy udržiavania alebo rozvoja ich 

fyzických, mentálnych a pracovných schopností a ich začlenenia do spoločnosti.  
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Ubytovanie a priestorové vybavenie  
 

Zariadenie pre seniorov NZBD ASTRA n. o. je umiestnené v objekte, ktorý sa skladá zo 

štyroch nadzemných podlaží a to prízemia, prvého, druhého  a tretieho poschodia. Na prízemí 

budovy zariadenia pre seniorov sa nachádza administratívna časť budovy, recepcia s monitorovacím 

zariadením, spoločná jedáleň s kapacitou 84 miest, kuchyňa, práčovňa, kotolňa, technické 

miestnosti, šatne pre zamestnancov, jedáleň pre zamestnancov. Na prvom, druhom a treťom 

nadzemnom podlaží sa nachádzajú ubytovacie priestory pre klientov – seniorov so samostatným 

sociálnym zázemím a balkónom. Na jednotlivých podlažiach sa nachádzajú taktiež spoločenské 

priestory, miestnosť na uspokojovanie spirituálnych potrieb- kaplnka, jedáleň, príručná kuchyňa, 

spoločné sociálne zariadenia. Na každom podlaží zariadenia pre seniorov sa nachádza   miestnosť 

pre výkon práce zdravotníckeho personálu, miestnosti pre výkon činností spojených 

s upratovaním,  oddychová miestnosť pre personál. Súčasťou zariadenia sú štyri výťahy a to dva 

s kapacitou 8 osôb a dva s kapacitou 21 osôb. V exteriéry zariadenia pre seniorov je vytvorená 

oddychovo – relaxačná zóna s možnosťou posedenia. Všetky priestory zariadenia pre seniorov 

NZBD ASTRA n. o. sú riešené tak, aby bolo možné poskytovať sociálne služby občanom s ťažkým 

zdravotným postihnutím a občanom s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie. 

 Klienti zariadenia pre seniorov sú ubytovaní v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách, 

k dispozícii je taktiež apartmán. Základné vybavenie izieb je nasledovné: 

 stále lôžko  

 nočný stolík 

 skriňa dvojdverová  

 komoda  

 stôl 

 stolička 

 polica 

 nádoba na odpadky 

 

Charakteristika izby: Počet izieb: Počet klientov: 

Jednoposteľová izba 48 48 

Dvojposteľová izba  17 34 

Apartmán  1 2 

Spolu: 65 84 

 

 Materiálovo-technické vybavenie priestorov: 

 obytných miestností (spální prijímateľov sociálnej služby) – polohovacie postele na 

požiadanie klienta, pevné lôžko, nočné stolíky, šatníkové skrine, komody, stoly, stoličky,  

police, 

 na výkon sociálneho poradenstva (kancelária sociálneho pracovníka) -  kancelárske písacie 

stoly, kancelárske stoličky, PC s príslušenstvom, skrine na spisy, police, trezor na úschovu 

cenných vecí prijímateľov sociálnej služby, sedenie pre prijímateľov sociálnej služby,  

 na výkon záujmovej činnosti – interiérové vybavenie miestností (stoly, stoličky, sedacie 

súpravy, skrinky, knihovničky) a pomôcky na aktivity s prijímateľmi sociálnej služby- 

spoločenské hry, televízny prijímač, DVD, CD prehrávač, knihy, sviečky, vonné lampy, vonné 

a éterické oleje, vankúše, deky, fitlopty. Z dôvodu, že prijímateľmi sociálnej služby sú seniori, 

je vytvorená miestnosť pre spirituálnu činnosť (kaplnka). Kúpeľne a sociálne zariadenia sú vo 

všetkých priestoroch zariadenia pre seniorov prispôsobené osobám s ťažkým zdravotným 

postihnutím s obmedzenou schopnosťou pohybu, sú vybudované na princípoch 

bezbariérovosti. Nakoľko prijímateľmi sociálnej služby sú fyzické osoby, ktoré sú odkázané na 
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pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych 

službách, budú priestory spoločných kúpeľní vybavené mobilným zdvíhacím zariadením pre 

presun do vane a z vane. 

Otváracia doba v zariadení pre seniorov NZBD ASTRA n. o. 

Denný režim si prijímateľ sociálnej služby určuje podľa svojich prianí a potrieb, schopností 

a zručností. V NZBD ASTRA n. o.  je stanovená doba nočného pokoja od 22:00 do 6:00 hodiny. Z 

bezpečnostných dôvodov je v čase od 19:00 do 6:00 uzamknutá budova zariadenia pre seniorov, 

avšak na požiadanie personál zariadenia pre seniorov sprístupní budovu aj v dobe nočného pokoja.   

Hlavný vchod do budovy zariadenia pre seniorov NZBD ASTRA n. o.  

sa otvára:  

pondelok -nedeľa o 7:00 hodine,  

a uzatvára sa: 

pondelok -nedeľa o 19.00 hodine.  

Prijímatelia sociálnej služby môžu vychádzať a byť mimo areál ZPS NZBD ASTRA n. o. 

neobmedzene.  Prijímatelia sociálnej služby môžu prijímať návštevy neobmedzene, je však potrebné 

rešpektovať čas nočného pokoja od 22:00 do 6:00.     

Na požiadanie je budova sprístupnená povereným pracovníkom, kontaktné údaje na 

povereného pracovníka sú prístupné pri vchode do zariadenia pre seniorov. 

 

 

SWOT analýza  zariadenia pre seniorov NZBD ASTRA n. o. 
 

Silné stránky 

❖ dostupnosť MHD 

❖ blízkosť a ľahká dostupnosť do mesta 

❖ umiestnenie zariadenia blízko rieky, 

vhodná relaxačná a oddychová zóna pre 

prijímateľov  

❖ možnosť lekárskej starostlivosti priamo 

v zariadení  

❖ ošetrovateľská starostlivosť priamo v 

zariadení 

❖ kuchyňa a jedáleň priamo v zariadení 

❖ dopyt po stravovacích službách  

❖ kaplnka v zariadení 

❖ kontakt vedenia a vedúcich 

pracovníkov s prijímateľmi 

prostredníctvom výboru obyvateľov 

❖ bezplatný internetový prístup 

❖ úplná bezbariérovosť zariadenia  

 

Slabé stránky 

❖ chýbajúce technické a technologické 

vybavenie 

❖ chýbajúci dobrovoľníci 

❖ nízke ohodnotenie personálu 

❖ zvýšená fyzická a psychická záťaž 
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Príležitosti 

❖ získanie zdrojov na rozvoj z EU 

pomoci 

❖ vytváranie partnerstiev 

❖ vzdelávanie a školenie  zamestnancov 

Ohrozenia 

❖ zvyšujúci sa počet žiadateľov 

o umiestnenie do zariadenia ZpS 

z dôvodu starnutia obyvateľstva  

 

 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 Ostatné náležitosti, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto smernici sa riadia zákonom č. 448/2008 

Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

 

 


