
 

 

 

 

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Jure je zariadenie 

s celoročným pobytom, ktorý poskytuje komplexné sociálne služby pre 50 prijímateliek 

sociálnej služby s rôznymi psychiatrickými diagnózami, psychickým ochorením alebo 

mentálnou retardáciou rôzneho stupňa s kombináciou zmyslových a telesných postihnutí. 

 

Druh sociálnej služby:  domov sociálnych služieb pre dospelých 

 

Zriaďovateľ:   Trnavský samosprávny kraj 

 

Kapacita:    50 

 

Forma sociálnej služby:  pobytová – celoročná 

 

Adresa ZSS:    Hviezdoslavova 264, 908 79  Borský Svätý Jur 

E-mail:   dss-bsj@zupa-tt.sk 

Kontakt:   034/7772125 

Mobil na riaditeľku: 0911/603 511 

Mobil na hlavnú sestru: 0902/901 268 

 

Mapa a súradnice 

 

J27R + 6W Borský Svätý Jur 
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UBYTOVANIE s celoročným pobytom 

Klientky sú umiesťované na oddeleniach pre mobilných,  čiastočne mobilných  

a na oddelení pre imobilných klientov, v závislosti od ich psychického a fyzického 

zdravotného stavu a s prihliadnutím na ich individuálne potreby a požiadavky. 

Izby disponujú 1 – 6 lôžkami  

Súčasťou izby je: 

- nový nábytok - skrine  

- polohovateľné kreslá 

- lôžka s technológiou polohovania, nočné stolíky 

K dispozícii je bezpečný areál záhrady s krytou terasou poskytujúcou priestor na 

relax a oddych. V zariadení sa nachádza relaxačná miestnosť s možnosťou relaxácie.  

 

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

Lekárska starostlivosť je v zariadení sociálnych služieb zabezpečovaná zmluvnou 

všeobecnou lekárkou a psychiatrom, ktorí navštevujú obyvateľov v DSS.  

 

Veľký počet PSS sú zväčša imobilní, neschopní samostatne navštíviť odbornú 

ambulanciu.  

Zariadenia sociálnych služieb nie sú v zmysle zákona zdravotníckymi 

zariadeniami t. z. ani poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.  

Kompletný manažment ďalších odborných vyšetrení zabezpečuje ošetrovateľský 

personál. 

 

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ 

V súlade s článkom 40 Ústavy Slovenskej republiky, každý občan má právo na 

ochranu zdravia. V zmysle § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. zariadenia sociálnych služieb – 

zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb môžu poskytovať okrem sociálnych 

služieb aj zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa zákona 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

Ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečovaná kvalifikovanými sestrami, 

zdravotníckym asistentom, opatrovateľkami.  



 

 

Sestry vykonávajú potrebné výkony a ošetrovateľské intervencie u klientov, ktorí 

potrebujú takúto formu starostlivosti - zabezpečujú v súčasnosti vysokú kvalitu a 

profesionalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá je z hľadiska výkonu 

práce, profesionality a odbornosti na veľmi dobrej úrovni.  

 

Opatrovateľská starostlivosť je hlavnou náplňou práce zdravotníckeho personálu, 

zabezpečujú ju sanitári a opatrovateľky.  

 

K dispozícii je materiálno - technické vybavenie, pomôcky na poskytovanie 

kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti . 

 

Poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb má svoje špecifiká, 

ktoré vyplývajú z kumulácie veľkého počtu obyvateľov v jednom zariadení, z veku a 

hlavne zo štruktúry obyvateľov z hľadiska ich zdravotného stavu. 

 

 

STAROSTLIVOSŤ O SLUŽBY 

Opatrovateľská: certifikované opatrovateľky (podľa EÚ noriem) - 24 hodín 

Ošetrovateľská: prítomnosť kvalifikovanej zdravotnej sestry 

Rehabilitačná: kvalifikovaný fyzioterapeut zostavuje každej klientke individuálny 

rehabilitačný plán, s prihliadnutím  na jej zdravotný stav a kondíciu 

Lekárska: konzultácie a pravidelné návštevy lekárov v zariadení (všeobecný lekár, 

psychiater) 

Prepravná služba: manažment dopravy a sprievodcu pri výjazdoch s klientom mimo 

zariadenia. 

Spoločenské aktivity, terapeutické programy: sociálna rehabilitácia. Pravidelné návštevy 

kaderníka, pedikéra, nákupy pre klientov podľa individuálnych požiadaviek a ďalšie 

doplnkové služby 

Forma terapie: 

Pracovná terapia - sociálna rehabilitácia, relaxačné cvičenia, diskusné sedenia, vyšívanie 

 

Špeciálne služby poskytované klientom 

rehabilitačné služby, pedikérske služby, kadernícke služby 

 

Stravovacia prevádzka: 

vlastná stravovacia prevádzka, druh stravy – racionálna, diabetická 

Práčovňa: vlastná prevádzka 

 

 

 



 

 
KONTAKTY 

Koordinátor:  

Mgr. Marcela Tekulová -  manažér kvality 

e-mail: tekulova.marcela@zupa-tt.sk 

telefón: 034/7772125 

PhDr. Zuzana Syslová - hlavná sestra 

e-mail: syslova.zuzana@zupa-tt.sk 

telefón: 034/7747081 

počas pracovných dní od 7-15 hod 
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