
Senior dom Terézia n.o., Zámocká ul. 390, 908 51  Holíč je zariadenie pre dospelé fyzické 
osoby,  ktoré  sú  odkázané  na  pomoc  inej  fyzickej  osoby  a fyzické  osoby,  ktoré  dovŕšili 
dôchodkový vek s celoročnou pobytovou formou. Poskytuje sociálne služby v zmysle § 38 a § 
35 Z.z. 448/2008 Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon). 

Druh sociálnej služby, forma a čas, rozsah poskytovania sociálnej služby

Druh sociálnej služby: 
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

Forma sociálnej služby, čas :
Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako 
celoročná sociálna služba na neurčitý čas. 

Rozsah poskytovania sociálnej služby:
- § 38 domov sociálnych služieb,  Z. z. 448/2008 v znení neskorších predpisov 
- § 35 zariadenie pre seniorov, Z. z. 448/2008 v znení neskorších predpisov 

§ 38 Domov sociálnych služieb (ďalej DSS)
V domove sociálnych služieb sa poskytuje  sociálna  služba fyzickej  osobe,  ktorá je 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy 
č. 3 Z.z. 448/2008  zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  
V domove sociálnych služieb sa:

a) poskytuje
1. pomoc pri odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo, 
3. sociálna rehabilitácia,
4. zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

b) zabezpečuje
            1.   pracovná terapia,
            2.   záujmová činnosť,
c) utvárajú sa podmienky 

8. úschova cenných vecí.
Kapacita DSS je 81 miest. 

§ 35 Zariadenie pre seniorov (ďalej ZPS)
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 

dôchodkový vek a je  odkázaná  na  pomoc  inej  fyzickej  osoby a jej  stupeň odkázanosti  je 
najmenej IV. Alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej 
služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
V zariadení pre seniorov sa

a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,



2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí
c) zabezpečuje záujmová činnosť. 

Kapacita ZPS je 32 miest. 

Celková kapacita zariadenia je 113 miest. 


